
Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky  - gastronomická zóna Karloveských 
komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra -  3. októbra 2021 
 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zverejnila Podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky  - 
gastronomická zóna Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 
29. septembra -  3. októbra 2021 na svojej webovej stránke.  
 

Predmet súťaže: 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom verejného priestranstva určeného 
pozemkami registra C KN parc. č. 2399, 216, 2398/9 a 2399/9 k.ú. Karlova Ves v zmysle 
priloženého náčrtu v lokalite Líščie údolie na dobu od 29. septembra až 3. októbra  2021 
(streda až nedeľa), minimálna výška nájomného 1 000,- Eur. 
 
Účelom nájmu je umiestnenia predajných zariadení – stánkov ako gastronomická zóna 
Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra -  
3. októbra 2021 s podmienkami: 
 názov:  Hodová food zóna 
 termín:  streda 29. septembra 2021 (vrátane) až nedeľa 3. októbra 2021 (vrátane) 
 čas:  od 10.00 - 21.00 hod. vrátane otváracieho a záverečného dňa 
 miesto:  Park SNP/Líščie údolie (v zmysle priloženého grafického plánu) 
 záujemca zabezpečí gastronómiu v rozsahu 10-16 stánkov 
 záujemca zabezpečí mäsové, múčne, zeleninové, vegánske jedlá a špeciality, alkoholické 

a nealkoholické nápoje, povolené sú aj hand made výrobky  
 záujemca zabezpečí upratovanie počas podujatia a po podujatí. 
 záujemca zabezpečí odvoz smetí. 
 záujemca zabezpečí všetky nariadenia vyplývajúce z protipandemických opatrení 

a aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves realizuje Karloveské hody 2021 v režime OTP 
(očkovaní/testovaní/po prekonaní Covid 19). 

 Do stanovenej lehoty na podávanie súťažných návrhov (10.09.2021 do 12.00 hod.)   
mestská časť Bratislava-Karlova Ves obdržala jeden súťažný návrh. Vyhodnotenie obchodnej 
verejnej súťaže sa uskutočnilo 13.09.2021 o 10.30 na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a víťazným návrhom na uzatvorenie zmluvy o nájme bol návrh:  
Hana Aliosmanovová, Tománkova 5, 841 05 Bratislava. IČO 53083857 
 
 
 

 

V Bratislave, 13.09.3021 

 

 

 

 

        Dana Čahojová, v. r. 

                   starostka 


