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Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 29. novembra 2021 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  16:00  hod. 

Ukončenie 17:50  hod. 

Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Beata Janatová, Bronislava Kraváriková, Igor Maruščák, 
Mgr. Lenka Hlaváčová, Mgr. Veslárová, Ing. Mráz 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí p. Máriu Koprdovú, p. Eriku 
Labaškovú, p. Moniku Dargajovú a konštatoval, že je prítomných 7 členov komisie, t. j. komisia  je uznášaniaschopná. 
Členovia komisie – Mgr. Dana Hlaváčová Vanková, Ing. Žatko ospravedlnili vopred svoju neúčasť. Následne sa 
členovia komisie rozhodli prerokovať jednotlivé body podľa navrhnutého programu. Predseda komisie viedol 
rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 

Por. 

číslo 
Názov bodu programu 

1. Schválenie programu 

2 
Schválenie návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na programové obdobie 2021-2027 

3 
Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho centra 

v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 

4 
Zabezpečenie spolufinancovania časti projektu ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 

koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni‘‘ 

5 
Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 

2020/2021 

6 
Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský rok 

2020/2021 

7 
Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský rok 

2020/2021 

8 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok 

2021/2022 

9 
Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za školský rok 2020/2021 

10 
Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/31 o výmere 12 m2  v k.ú DNV 

a prenájom časti pozemku parc.č. 1428/31 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť Favor.it s.r.o. 

11 Schválenie spôsobu využitia pozemku registra „C“ KN parc. č. 1560 pre p. Žiakovú 
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12 
Schválenie prenájmu častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú DNV z dôvodu osobitného zreteľa 

pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na ul. I. Bukovčana 3  

13 
Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. Bukovčana 3 pre 

OZ Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves 

14 
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 126,01 m², miestnosti  č. 32  až 44 v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru 

15 
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 22,00 m², miestnosť  č. 1.5.01  v objekte Dovina 

pasáže na ul. M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k 

prenájmu nebytového priestoru 

16 
Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 30 

m2  pre vjazd do garáže –– p. Mekešova 

17 
Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Dovina pasáže 

pre MŠ M. Marečka 20 

18 Nadobudnutie hnuteľného majetku pre MŠ M. Marečka 20 

19 Žiadosť o príspevok na uzatvárateľné kontajnerové stojisko, bytový dom Bystrická 25  

20 Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.9.2021 

21 Rôzne 

 
 

K bodu 1             Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič          
 
Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič- privítal zúčastnených a oboznámil ich s predloženým programom 
p. Labašková- za predkladateľa stiahla bod č. 2 a bod č. 16 vzhľadom k tomu, že tieto materiály už boli prerokované na 
zasadnutí komisie dňa 02.11.2021 
p. Mráz- opýtal sa, či zo strany p. Mekešovej bude vrátené bezdôvodné obohatenie.  
p. Tešovič- na margo otázky p. Mráza poznamenal, že to bezdôvodné obohatenie by malo byť riešené pri podpise 
nájomnej zmluvy.  
p. Tešovič- navrhuje, aby sa body č. 5-9 prerokovali spoločne a aby bolo jedno hlasovanie s jedným uznesením  
 

Uznesenie č. 16/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s návrhom programu upraveným v zmysle diskusie 

 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3       Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho centra 

v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti s pandémiou COVID-19“ 

Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  
p. Koprdová predstavila zúčastneným predmet projektu  
p. Tešovič- položil otázku, či sa financovanie tohto projektu bude týkať rozpočtu na ďalší rok a či je to zahrnuté v návrhu 
rozpočtu 
p. Koprdová- výdavky na financovanie tohto projektu sú určite zahrnuté v návrhu rozpočtu 
p. Mráz- opýtal sa, či už má mestská časť nejakú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu/modernizáciu 
p. Koprdová- pokiaľ vie, žiadosť už je podaná a rozpočet mal byť súčasťou žiadosti, ktorú mestská časť podávala. 
p. Janatová- poznamenala, že projektová dokumentácia už bola vyhotovená 
p. Maruščák- v predloženom znesení časť „D“ sú neoprávnené výdavky. Vieme už teraz, že budeme mať neoprávnené 
výdavky?  
p. Koprdová- štandardom poskytovateľa je takto naformulované uznesenie 
p. Tešovič- poznamenal, že poskytovateľ si vyžaduje aj tento záväzok prijímateľa ako prejav vôle 
 
 

Uznesenie č. 17/11/2021 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves prijať uznesenie: 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho centra v mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti s pandémiou COVID-19“ pre kultúrne centrum v Devínskej Novej Vsi (Istra 
Centrum - Centrum pre voľný čas, Hradištná 6546/43, 841 07, Devínska Nová Ves, IČO: 30810493) 
 

A) Schvaľuje: 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho centra 

v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti s pandémiou COVID 19“ realizovaného v rámci výzvy 

„IROP-PO7-SC77-2021-75“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves a platným programom rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska Nová; 

 
B) Schvaľuje: 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 
C) Schvaľuje: 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%, čo 

predstavuje  9 737 Eur. 

 
D) Schvaľuje: 

Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 4            Zabezpečenie spolufinancovania časti projektu ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 

koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni‘‘ 
 
Materiál uviedol : Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová- predstavila predmet projektu a uviedla, že projekt bude v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava 
p. Janatová- na margo projektu poznamenala, že bola požiadavka, aby boli germicídne žiariče v každej triede.  

 

Uznesenie č. 18/11/2021 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  

a) Predloženie Žiadosti o  finančné prostriedky z príspevku za účelom realizácie projektu  z pozície užívateľa, 
realizovaného v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na 
regionálnej a miestnej úrovni“ č. IROP-PO-2-SC214-2020-63, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom a platným programom rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves;   

b) Zabezpečenie realizácie projektu z pozície užívateľa v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov, kde mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vystupuje ako užívateľ 

a bude sa spolupodieľať na spolufinancovaní realizovaného projektu  vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov svojej časti projekt, t.j. vo výške  1 715,08 Eur 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov svojej časti projektu z rozpočtu obce; 
e) Štatutárny orgán je oprávnený k podpisu dokumentov nevyhnutných na realizáciu projektu, vrátane 

uzatvorenia zmluvy o spolupráci s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou; 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5 Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 

2020/2021, K bodu 6 Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Pavla Horova 16 za školský rok 2020/2021, K bodu 7 Správa  o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský rok 2020/2021, K bodu 8 Správa o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok 

2021/2022, K bodu 9 Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves za školský rok 2020/2021 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič- uviedol, že ide o rozsiahle dokumenty, ktoré boli schválené na Komisii školstva a predkladajú sa na základe 
zákona.  
 

Uznesenie č. 19/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 
Schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 
2020/2021, Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský rok 
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2020/2021, Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3 za školský rok 
2020/2021, Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok 
2020/2021 a Súhrnnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za rok 2020/21 
 
 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 10         Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/31 o výmere 12 m2  v k.ú 

DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 1428/31 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť Favor.it 

s.r.o. 

Materiál uviedla : Ing. Mária Koprdová         
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová- predstavila zúčastneným požiadavku žiadateľa.  
p. Janatová- poznamenala, že sa jej nie úplne pozdáva tento materiál a to z toho dôvodu, že dosť sa tam zužuje chodník, 
pričom za celé ročné obdobie nájmu zaplatia len 200 €. Môžu tam vzniknúť rôzne kolízie a je potrebné si zvážiť, či nám 
financie z nájmu stoja za prípadne kolízie, sťažnosti obyvateľov.  
p. Tešovič- uviedol, že je tu možnosť aplikovať aj zaujatie verejného priestranstva 
p. Janatová- je za to, aby sa im ponúkol len ten výklednok hneď pri kaviarni, nie tá časť pozemku, ktorá je žiadateľom 
vyznačená v materiály.  
p. Tešovič- navrhol, aby sa tento materiál prerokoval bez prijatia uznesenia, keďže je tu ešte čas na uzatvorenie tejto 
zmluvy. 
p. Maruščák- navrhuje, aby nájomné bolo porovnateľné s ostatnými prevádzkami a nie podľa toho, či je to dobrá alebo 
zlá lokalita, je potrebné to nájomné zovšeobecniť 
p. Mráz- poznamenal, že takto to presne stanovili aj v mestskej časti Záhorská Bystrica 
 
Materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia.  
 

K bodu 11       Schválenie spôsobu využitia pozemku registra „C“ KN parc. č. 1560 pre p. Žiakovú 

Materiál uviedla: Ing. Mária Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:  
p. Janatová- navrhuje, aby sa predaj schválil len pod stavbou a zvyšná časť pozemku aby ostala na manipuláciu 
vlastníka/správcu 
p. Tešovič- vyjadril sa, že je za predaj pozemku pod stavbou a za zriadenie vecného bremena 
p. Koprdová- poznamenala, že ak pôjde o vecné bremeno, to bude musieť ísť na schválenie na Magistrát 
p. Mráz- neodporúča ani predať ani prenajať tak, ako je to navrhované v uznesení 
p. Tešovič- poznamenal, že ak by sa mala predať len časť pod stavbou, bolo by potrebné mať vyhotovený už aj 
geometrický plán, aby sa takto ucelene mohlo predložiť uznesenie MZ na kataster, aby bolo uznesenie určité.  
 

Uznesenie č. 20/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť 
predaj časti pozemku registra "C"KN parc. č. 1560, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  pod stavbou súp. č. 6623 
vo vlastníctve p. Barbory Žiakovej, na ktorej nie je umiestnený funkčný odvodňovací kanál z Istrijskej ulice 
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Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: 
 

Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 12        Schválenie prenájmu častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú DNV z dôvodu 

osobitného zreteľa pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na ul. I. Bukovčana 3 
 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová- uviedla, že prenájom končí žiadateľovi koncom tohto roka 
p. Janatová- poznamenala, že sa na komisii dohodli, že tieto prenájmy sa budú uzatvárať na dobu neurčitú s možnosťou 
výpovede. 
p. Mráz- opýtal sa, prečo ihrisko nie je v správe DNV ŠPORT, spol. s r.o. 
p. Tešovič- poznamenal, že pravdepodobne je to riešené týmto spôsobom, že je to pre mestskú časť, resp. DNV ŠPORT 
nerentabilné, pretože tá musí platiť zamestnanca, ktorý bude obsluhovať ihrisko v zmysle Zákonníka práce, čo môže 
zahŕňať prípadné príplatky 
p. Maruščák- zaujíma ho, ako prišli k nájomnému 500 €. Je to suma ako na tenisovom ihrisku na Delenej? 
p. Koprdová- uviedla,  že náklady na údržbu tenisového ihrisku sú vysoké 
p. Tešovič- poznamenal, že aj jemu sa zdá výška nájomného 500 € nízka.  
p. Janatová- odporúča, aby sa zároveň zapracovali do zmluvy aj najneskoršie prevádzkové časy na kurtoch, pretože 
eviduje sťažnosti 
p. Tešovič- navrhuje doplniť zároveň povinnosti nájomcu vo vzťahu k údržbe ihriska a stotožňuje sa s návrhom p. 
Janatovej 
 

Uznesenie č. 21/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť  
ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prenájom pozemku registra "C" KN, parc. č. 2565/1 o výmere 1 567 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvoria, celková výmera pozemku 11 155 m2, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na 
liste vlastníctva č. 2 v k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2023, za cenu 500,00 €/rok + služby 
spojené s užívaním pozemku pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na Ul. I. Bukovčana 3, 841 07 Bratislava, IČO: 
30 842 352, za účelom vykonávania činnosti v oblasti tenisového športu pre deti, mládež a dospelých pre členov klubu 
a za podmienky stanovenia prevádzkového času na predmete nájmu a povinností nájomcu pri údržbe predmetu nájmu. 
 
Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
zverovacím protokolom č.11 88 00 95 16 00 zo dňa 08.03.2016 a následne zverený do správy ZŠ I. Bukovčana 3 na základe 
zverovacieho protokolu č. 88/2021 zo dňa 01.06.2021. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v podpore športu a voľnočasových aktivít obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves. 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, 
toto uznesenia stráca platnosť. 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 2 ÁNO 
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Uznesenie bolo prijaté 

K bodu 13  Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. 

Bukovčana 3 pre OZ Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
Janatová- prítomným uviedla, že je za to, aby sa v tomto prípade uzatvorila zmluva na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou. 
p. Tešovič- stotožnil sa s návrhom p. Janatovej a dal hlasovať o návrhu uznesenia s doplnením požiadavky p. Janatovej  
 

Uznesenie č. 22/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku nebytových priestorov v ZŠ I. Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, par.č.  
2565/2, k.ú. DNV, priestor chodby vo výmere 300 m2 a priestor herne vo výmere 200 m2, na dobu neurčitú a to denne 
vrátane víkendov v čase od 14:00 do 21:00 pre občianske združenie Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves, Heyrovského 
12, 841 03 Bratislava, IČO: 42 170 273, za účelom využitia nebytových priestorov na výkon športovej činnosti stolného 
tenisu a podpory rozvoja detí a mládeže v stolnom tenise. Úhrada za energie spojené s užívaním nebytového priestoru 
sú 2,00 eur/hodina.  
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je podpora športu a voľnočasových aktivít detí a mládeže v mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves. 
 
Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude s vypožičiavateľom v uvedenom 
termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 14    Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 126,01 m², 
miestnosti  č. 32  až 44 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 
formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k 
prenájmu nebytového priestoru 

 
Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Mária Koprdová – dala členom komisie na vedomie, že ide o nebytový priestor, ktorý má v súčasnosti v nájme 
spoločnosť MaxLine Trade, ktorej skončenie nájmu sa schvaľovalo na zasadnutí zo dňa 02.11.2021.  
p. Rastislav Tešovič – položil otázku, či spoločnosť už vypratala nebytový priestor. 
p. Monika Dargajová – s nájomcom boli uzatvorené 2 nájomné zmluvy – 1. Predmetom ktorej je nájom nebytového 
priestoru a 2. Predmetom ktorej je nájom pozemku. Zmluva, predmetom ktorej je nájom pozemku bola ukončená 
odstúpením od zmluvy. Pri skončení nájmu zo zmluvy o nájme nebytových priestorov sa musí mestská časť pohybovať 
v intenciách ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov, nakoľko ide o nájom na dobu určitú 
a z toho je potrebné vychádzať aj pri rozlíšení zákonných možností ukončenia nájomného vzťahu. Výpovedným 
dôvodom je, že nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je 
spojené s nájmom a výpovedná doba je trojmesačná, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak – v prípade predmetnej 
nájomnej zmluvy nebolo dohodnuté inak.  
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p. Igor Maruščák – uviedol, že by požadoval informáciu o platičoch resp. neplatičoch priebežne počas roka a bolo by 
vhodné propagovať VOS aj v inzertných portáloch. 
p. Beata Janatová – reagovala, že VOS sú zverejňované cez aplikáciu DNV, na webovom sídle ako aj v úradných tabuliach. 
p. Mária Koprdová – potvrdila slová p. zástupkyne, potvrdila, že sú zverejňované v DEVEX-e pokiaľ je priestor a čas 
uzávierky im to umožňuje, na webovom sídle, úradnej tabuli. Je na zvážení Miestnej rady, či odsúhlasí zverejňovanie 
neplatičov na pravidelnej báze, nakoľko to bude v čase predloženia neaktuálne číslo z dôvodu času zaúčtovania 
pohľadávok. Dodala, že tento rok sa zvyšovalo nájomné o mieru inflácie. 
 

 
 

Uznesenie č. 23/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - 
Devínska Nová Ves schváliť  
1.zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosti č.32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. 
nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 
6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na LV č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava. Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti č.32 až 
44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. 
Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na LV 
č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je 
správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
I. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
1. Prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov, v projekte zamerania skutkového stavu označených ako 
nebytový priestor č. 32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby v 
objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedenej na LV č. 1, 
ležiacej na parcele reg. „C“ KN, parc. č. 2878/80 o výmere 784 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
vedená na LV č. 1723 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec BA-m.č. 
DEVÍNSKA NOVÁ VES,, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej ako „nebytový priestor“). 
 
2. Prenajímateľ/vyhlasovateľ:  
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A 
843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
3. Za týchto súťažných podmienok:  
- Prenájom nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a   
            služieb, 
- Minimálna výška nájomného za 1m²/rok v závislosti od účelu nájmu, uvedená v prílohe  
            č.1. 
 
II. Navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť:  
1. právnická osoba,  
2. fyzická osoba-živnostník,  
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3. fyzická osoba.  
 
 
III. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 
 
Súťažný návrh navrhovateľa musí obsahovať:  
a) identifikácia navrhovateľa:  
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, registrácia, osoba oprávnená konať, 
telefónne číslo a e-mail.  
- u fyzickej osoby - živnostníka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského 
oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mail,  
- u fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-
mail a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
b) čestné vyhlásenie (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky 
voči mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, voči hlavnému mestu SR Bratislavy, voči daňovému úradu, 
nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,  
c) ponuku výšky nájomného za 1 m²/rok plochy nebytového priestoru (minimálna výška nájomného je stanovená 
v prílohe č.1, v závislosti od účelu nájmu),  
d) na aký účel bude nebytový priestor užívať. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil vyššie uvedené 
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.  
 
Súťažné návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves v termíne od 10.01.2022 do 28.01.2022, do 12:00 hod v zalepenej obálke s výrazným 
označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ!, prenájom NP 126,01 m² vo VÚC“ s uvedením adresy mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves a adresy uchádzača spolu s telefónnym číslom.  
 
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 02.02.2022 o 10:00 hod. Vyhodnotenie je neverejné. 
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu určeného na podávanie 
súťažných návrhov ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom podania.  
Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže 
ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani 
návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.  
 
IV. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
 
1. Náklady spojené súčasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí navrhovateľ sám. 
2. V prípade, že úspešný navrhovateľ odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, resp. v 
určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa pri 
vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí. 
3. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.03.2022. 
4. Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru bude splatné mesačnou platbou.  
5. Služby (elektrina, kúrenie, voda) spojené s užívaním nebytových priestorov nie sú súčasťou nájomného. Platby 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú vypočítané podľa skutočnej spotreby a budú nájomcovi 
účtované v súlade s nájomnou zmluvou. Predpokladaná výška platieb za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov je v závislosti od účelu nájmu cca od 500,00 do 1 000,00 €/mesiac. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť vyhlásenú súťaž / § 287 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to aj bez uvedenia dôvodu 
odmietnutia. 
7. V súlade s § 284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bude do súťaže 
zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť.  
 
V. Termíny obhliadky objektu 
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Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť so zodpovednou osobou vyhlasovateľa p. Branislavom Chandogom, na 
tel. č. 0918 852 819, prípadne na e-mailovej adrese branislav.chandoga@mudnv.sk. Na uvedených kontaktoch možno 
obdržať aj bližšie informácie ohľadne súťaže alebo nájmu. 
 
VI. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením: 
1.  Výšky ponúknutej ceny v € s DPH - váha pre hodnotenie 70%,  
2.  Účel, na ktorý bude nebytový priestor prenajatý - váha pre hodnotenie 30 % (účel nájmu, ktorý plní 
verejnoprospešný účel, účel nájmu, ktorý plní potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bude 
hodnotený vyšším počtom bodov).  
 
Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritéria. Prijatý predložený návrh 
hodnotí každý člen komisie individuálne.  
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu č. 1 (výšky 
ponúknutej ceny v € s DPH). 
 
VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 07.02.2022 na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude 
písomne oznámené všetkým navrhovateľom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže. S navrhovateľom, ktorý podal 
víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou k 01.03.2022. 
 
 
Dárius Krajčír  
      starosta 
 
Príloha č.1 
Minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov 
 v objekte VUZ 1. nadzemné podlažie                                                                   v EUR/m2/rok 
- herne, puby, stávkové kancelárie                                                                      143,78 
- banky, zmenárne                                                                                             128,38 
- reštaurácie, vinotéky                                                                                   96,54 
- kaviarne                                                                                                           79,08 
- kaderníctvo, manikúra, pedikúra, krajčírstvo, čistiareň, opravovne obuvi, 
   hodinárstvo, fotoslužby,požičovne, lekárne, rehabilitačné masáže            52,38 
- ostatné podnikateľské subjekty, predajne, súkromné zdravotné zariadenia 65,731.zámer prenájmu nebytového 
priestoru miestnosti č.32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte 
Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na 
parcele č. 2878/80, vedená na LV č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti č.32 až 
44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. 
Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na LV 
č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je 
správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
I. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
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1. Prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov, v projekte zamerania skutkového stavu označených ako 
nebytový priestor č. 32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby v 
objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedenej na LV č. 1, 
ležiacej na parcele reg. „C“ KN, parc. č. 2878/80 o výmere 784 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
vedená na LV č. 1723 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec BA-m.č. 
DEVÍNSKA NOVÁ VES,, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej ako „nebytový priestor“). 
 
2. Prenajímateľ/vyhlasovateľ:  
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A 
843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
3. Za týchto súťažných podmienok:  
- Prenájom nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a   
            služieb, 
- Minimálna výška nájomného za 1m²/rok v závislosti od účelu nájmu, uvedená v prílohe  
            č.1. 
 
II. Navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť:  
1. právnická osoba,  
2. fyzická osoba-živnostník,  
3. fyzická osoba.  
 
 
III. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 
 
Súťažný návrh navrhovateľa musí obsahovať:  
a) identifikácia navrhovateľa:  
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, registrácia, osoba oprávnená konať, 
telefónne číslo a e-mail.  
- u fyzickej osoby - živnostníka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského 
oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mail,  
- u fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-
mail a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
b) čestné vyhlásenie (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky 
voči mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, voči hlavnému mestu SR Bratislavy, voči daňovému úradu, 
nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,  
c) ponuku výšky nájomného za 1 m²/rok plochy nebytového priestoru (minimálna výška nájomného je stanovená 
v prílohe č.1, v závislosti od účelu nájmu),  
d) na aký účel bude nebytový priestor užívať. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil vyššie uvedené 
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.  
 
Súťažné návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves v termíne od 10.01.2022 do 28.01.2022, do 12:00 hod v zalepenej obálke s výrazným 
označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ!, prenájom NP 126,01 m² vo VÚC“ s uvedením adresy mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves a adresy uchádzača spolu s telefónnym číslom.  
 
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 02.02.2022 o 10:00 hod. Vyhodnotenie je neverejné. 
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu určeného na podávanie 
súťažných návrhov ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom podania.  
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Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže 
ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani 
návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.  
 
IV. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
 
1. Náklady spojené súčasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí navrhovateľ sám. 
2. V prípade, že úspešný navrhovateľ odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, resp. v 
určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa pri 
vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí. 
3. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.03.2022. 
4. Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru bude splatné mesačnou platbou.  
5. Služby (elektrina, kúrenie, voda) spojené s užívaním nebytových priestorov nie sú súčasťou nájomného. Platby 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú vypočítané podľa skutočnej spotreby a budú nájomcovi 
účtované v súlade s nájomnou zmluvou. Predpokladaná výška platieb za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov je v závislosti od účelu nájmu cca od 500,00 do 1 000,00 €/mesiac. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť vyhlásenú súťaž / § 287 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to aj bez uvedenia dôvodu 
odmietnutia. 
7. V súlade s § 284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bude do súťaže 
zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť.  
 
V. Termíny obhliadky objektu 
 
Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť so zodpovednou osobou vyhlasovateľa p. Branislavom Chandogom, na 
tel. č. 0918 852 819, prípadne na e-mailovej adrese branislav.chandoga@mudnv.sk. Na uvedených kontaktoch možno 
obdržať aj bližšie informácie ohľadne súťaže alebo nájmu. 
 
VI. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením: 
1.  Výšky ponúknutej ceny v € s DPH - váha pre hodnotenie 70%,  
2.  Účel, na ktorý bude nebytový priestor prenajatý - váha pre hodnotenie 30 % (účel nájmu, ktorý plní 
verejnoprospešný účel, účel nájmu, ktorý plní potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bude 
hodnotený vyšším počtom bodov).  
 
Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritéria. Prijatý predložený návrh 
hodnotí každý člen komisie individuálne.  
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu č. 1 (výšky 
ponúknutej ceny v € s DPH). 
 
VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 07.02.2022 na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude 
písomne oznámené všetkým navrhovateľom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže. S navrhovateľom, ktorý podal 
víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou k 01.03.2022. 
 
 
Dárius Krajčír  
      starosta 
 
Príloha č.1 
Minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov 
 v objekte VUZ 1. nadzemné podlažie                                                                   v EUR/m2/rok 
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- herne, puby, stávkové kancelárie                                                                      143,78 
- banky, zmenárne                                                                                             128,38 
- reštaurácie, vinotéky                                                                                   96,54 
- kaviarne                                                                                                           79,08 
- kaderníctvo, manikúra, pedikúra, krajčírstvo, čistiareň, opravovne obuvi, 
   hodinárstvo, fotoslužby,požičovne, lekárne, rehabilitačné masáže            52,38 
- ostatné podnikateľské subjekty, predajne, súkromné zdravotné zariadenia 65,731.zámer prenájmu nebytového 
priestoru miestnosti č.32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte 
Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na 
parcele č. 2878/80, vedená na LV č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti č.32 až 
44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. 
Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na LV 
č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je 
správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
I. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
1. Prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov, v projekte zamerania skutkového stavu označených ako 
nebytový priestor č. 32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby v 
objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedenej na LV č. 1, 
ležiacej na parcele reg. „C“ KN, parc. č. 2878/80 o výmere 784 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
vedená na LV č. 1723 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec BA-m.č. 
DEVÍNSKA NOVÁ VES,, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej ako „nebytový priestor“). 
 
2. Prenajímateľ/vyhlasovateľ:  
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A 
843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
3. Za týchto súťažných podmienok:  
- Prenájom nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a   
            služieb, 
- Minimálna výška nájomného za 1m²/rok v závislosti od účelu nájmu, uvedená v prílohe  
            č.1. 
 
II. Navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť:  
1. právnická osoba,  
2. fyzická osoba-živnostník,  
3. fyzická osoba.  
 
 
III. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 
 
Súťažný návrh navrhovateľa musí obsahovať:  
a) identifikácia navrhovateľa:  
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- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, registrácia, osoba oprávnená konať, 
telefónne číslo a e-mail.  
- u fyzickej osoby - živnostníka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského 
oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mail,  
- u fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-
mail a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
b) čestné vyhlásenie (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky 
voči mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, voči hlavnému mestu SR Bratislavy, voči daňovému úradu, 
nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,  
c) ponuku výšky nájomného za 1 m²/rok plochy nebytového priestoru (minimálna výška nájomného je stanovená 
v prílohe č.1, v závislosti od účelu nájmu),  
d) na aký účel bude nebytový priestor užívať. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil vyššie uvedené 
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.  
 
Súťažné návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves v termíne od 10.01.2022 do 28.01.2022, do 12:00 hod v zalepenej obálke s výrazným 
označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ!, prenájom NP 126,01 m² vo VÚC“ s uvedením adresy mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves a adresy uchádzača spolu s telefónnym číslom.  
 
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 02.02.2022 o 10:00 hod. Vyhodnotenie je neverejné. 
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu určeného na podávanie 
súťažných návrhov ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom podania.  
Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže 
ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani 
návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.  
 
IV. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
 
1. Náklady spojené súčasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí navrhovateľ sám. 
2. V prípade, že úspešný navrhovateľ odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, resp. v 
určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa pri 
vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí. 
3. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.03.2022. 
4. Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru bude splatné mesačnou platbou.  
5. Služby (elektrina, kúrenie, voda) spojené s užívaním nebytových priestorov nie sú súčasťou nájomného. Platby 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú vypočítané podľa skutočnej spotreby a budú nájomcovi 
účtované v súlade s nájomnou zmluvou. Predpokladaná výška platieb za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov je v závislosti od účelu nájmu cca od 500,00 do 1 000,00 €/mesiac. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť vyhlásenú súťaž / § 287 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to aj bez uvedenia dôvodu 
odmietnutia. 
7. V súlade s § 284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bude do súťaže 
zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť.  
 
V. Termíny obhliadky objektu 
 
Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť so zodpovednou osobou vyhlasovateľa p. Branislavom Chandogom, na 
tel. č. 0918 852 819, prípadne na e-mailovej adrese branislav.chandoga@mudnv.sk. Na uvedených kontaktoch možno 
obdržať aj bližšie informácie ohľadne súťaže alebo nájmu. 
 
VI. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením: 
1.  Výšky ponúknutej ceny v € s DPH - váha pre hodnotenie 70%,  
2.  Účel, na ktorý bude nebytový priestor prenajatý - váha pre hodnotenie 30 % (účel nájmu, ktorý plní 
verejnoprospešný účel, účel nájmu, ktorý plní potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bude 
hodnotený vyšším počtom bodov).  
 
Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritéria. Prijatý predložený návrh 
hodnotí každý člen komisie individuálne.  
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu č. 1 (výšky 
ponúknutej ceny v € s DPH). 
 
VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 07.02.2022 na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude 
písomne oznámené všetkým navrhovateľom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže. S navrhovateľom, ktorý podal 
víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou k 01.03.2022. 
 
 
Dárius Krajčír  
      starosta 
 
Príloha č.1 
Minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov 
 v objekte VUZ 1. nadzemné podlažie                                                                   v EUR/m2/rok 
- herne, puby, stávkové kancelárie                                                                      143,78 
- banky, zmenárne                                                                                             128,38 
- reštaurácie, vinotéky                                                                                   96,54 
- kaviarne                                                                                                           79,08 
- kaderníctvo, manikúra, pedikúra, krajčírstvo, čistiareň, opravovne obuvi, 
   hodinárstvo, fotoslužby,požičovne, lekárne, rehabilitačné masáže            52,38 
- ostatné podnikateľské subjekty, predajne, súkromné zdravotné zariadenia 65,731.zámer prenájmu nebytového 
priestoru miestnosti č.32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte 
Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na 
parcele č. 2878/80, vedená na LV č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, 
podľa § 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosti č.32 až 
44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. 
Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedený na LV č. 1, ležiaci na parcele č. 2878/80, vedená na LV 
č.3398 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je 
správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
I. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
1. Prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov, v projekte zamerania skutkového stavu označených ako 
nebytový priestor č. 32 až 44 o celkovej výmere 126,01 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby v 
objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súp. č. 6275, vedenej na LV č. 1, 
ležiacej na parcele reg. „C“ KN, parc. č. 2878/80 o výmere 784 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
vedená na LV č. 1723 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres Bratislava IV, obec BA-m.č. 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES,, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej ako „nebytový priestor“). 
 
2. Prenajímateľ/vyhlasovateľ:  
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A 
843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
3. Za týchto súťažných podmienok:  
- Prenájom nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a   
            služieb, 
- Minimálna výška nájomného za 1m²/rok v závislosti od účelu nájmu, uvedená v prílohe  
            č.1. 
 
II. Navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť:  
1. právnická osoba,  
2. fyzická osoba-živnostník,  
3. fyzická osoba.  
 
 
III. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 
 
Súťažný návrh navrhovateľa musí obsahovať:  
a) identifikácia navrhovateľa:  
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, registrácia, osoba oprávnená konať, 
telefónne číslo a e-mail.  
- u fyzickej osoby - živnostníka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského 
oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mail,  
- u fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-
mail a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
b) čestné vyhlásenie (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky 
voči mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, voči hlavnému mestu SR Bratislavy, voči daňovému úradu, 
nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,  
c) ponuku výšky nájomného za 1 m²/rok plochy nebytového priestoru (minimálna výška nájomného je stanovená 
v prílohe č.1, v závislosti od účelu nájmu),  
d) na aký účel bude nebytový priestor užívať. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil vyššie uvedené 
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.  
 
Súťažné návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves v termíne od 10.01.2022 do 28.01.2022, do 12:00 hod v zalepenej obálke s výrazným 
označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ!, prenájom NP 126,01 m² vo VÚC“ s uvedením adresy mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves a adresy uchádzača spolu s telefónnym číslom.  
 
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 02.02.2022 o 10:00 hod. Vyhodnotenie je neverejné. 
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu určeného na podávanie 
súťažných návrhov ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom podania.  
Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže 
ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani 
návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.  
 
IV. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
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1. Náklady spojené súčasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí navrhovateľ sám. 
2. V prípade, že úspešný navrhovateľ odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, resp. v 
určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa pri 
vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí. 
3. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.03.2022. 
4. Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru bude splatné mesačnou platbou.  
5. Služby (elektrina, kúrenie, voda) spojené s užívaním nebytových priestorov nie sú súčasťou nájomného. Platby 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú vypočítané podľa skutočnej spotreby a budú nájomcovi 
účtované v súlade s nájomnou zmluvou. Predpokladaná výška platieb za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov je v závislosti od účelu nájmu cca od 500,00 do 1 000,00 €/mesiac. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť vyhlásenú súťaž / § 287 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to aj bez uvedenia dôvodu 
odmietnutia. 
7. V súlade s § 284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bude do súťaže 
zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť.  
 
V. Termíny obhliadky objektu 
 
Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť so zodpovednou osobou vyhlasovateľa p. Branislavom Chandogom, na 
tel. č. 0918 852 819, prípadne na e-mailovej adrese branislav.chandoga@mudnv.sk. Na uvedených kontaktoch možno 
obdržať aj bližšie informácie ohľadne súťaže alebo nájmu. 
 
VI. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením: 
1.  Výšky ponúknutej ceny v € s DPH - váha pre hodnotenie 70%,  
2.  Účel, na ktorý bude nebytový priestor prenajatý - váha pre hodnotenie 30 % (účel nájmu, ktorý plní 
verejnoprospešný účel, účel nájmu, ktorý plní potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bude 
hodnotený vyšším počtom bodov).  
 
Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritéria. Prijatý predložený návrh 
hodnotí každý člen komisie individuálne.  
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu č. 1 (výšky 
ponúknutej ceny v € s DPH). 
 
VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 07.02.2022 na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude 
písomne oznámené všetkým navrhovateľom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže. S navrhovateľom, ktorý podal 
víťazný návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou k 01.03.2022. 
 
 
Dárius Krajčír  
      starosta 
 
Príloha č.1 
Minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov 
 v objekte VUZ 1. nadzemné podlažie                                                                   v EUR/m2/rok 
- herne, puby, stávkové kancelárie                                                                      143,78 
- banky, zmenárne                                                                                             128,38 
- reštaurácie, vinotéky                                                                                   96,54 
- kaviarne                                                                                                           79,08 
- kaderníctvo, manikúra, pedikúra, krajčírstvo, čistiareň, opravovne obuvi, 
   hodinárstvo, fotoslužby,požičovne, lekárne, rehabilitačné masáže            52,38 
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- ostatné podnikateľské subjekty, predajne, súkromné zdravotné zariadenia 65,73 

 
Prezentácia:  7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 15         Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 22,00 m², miestnosť  
č. 1.5.01  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 8- 12 formou obchodnej 
verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového 
priestoru 

Materiál uviedla : Ing. Mária Koprdová         
 
Z obsahu diskusie:   
p. Mária Koprdová – uviedla, že ide o nebytový priestor, v ktorom sa v súčasnosti nachádza prevádzka kaderníctva. 
p. Rastislav Tešovič – vyjadril otázku, či sa už skončil nájom. 
p. Mária Koprdová – odpovedala, že nájom stále trvá. 
p. Rastislav Tešovič – reagoval, že chváli, že je verejná obchodná súťaž vyhlásená ešte pred skončením nájmu. 
 
 

Uznesenie č. 24/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť       
 
1. zámer prenájmu nebytového priestoru miestnosť č.1.5.01 o výmere 22,00 m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom 
podlaží bytového domu na ul. M. Marečka 8-12 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, súpis. č. 6108, ležiaci na parcele č. 
2565/66, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č.3398, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom budovy a pozemku ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 
Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, podľa 
§ 281 až § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zásad hospodárenia s majetkom na výber najvhodnejšieho 
návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia nebytových priestorov miestnosť č.1.5.01 o výmere 22,00 
m², nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ul. M. Marečka 8-12 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, 
súpis. č. 6108, ležiaci na parcele č. 2565/66, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na  
LV č.3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves. 
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
I. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
1. Prenájom nehnuteľnosti - nebytového priestoru v projekte zamerania skutkového stavu označená ako 
miestnosť č.1.5.01 výmere 22,00 m², nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu na ul. M. Marečka 8-12 v Bratislave 
- Devínskej Novej Vsi, súpis. č. 6108, postavenom na parcele reg. „C“ KN, parc. č. 2565/66 o výmere 1103 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „nebytový priestor“), Nebytový priestor a parcela, na ktorom je 
postavený bytový dom v ktorom je nebytový priestor umiestnený, sú vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom, zapísaný na  LV č. 3398, pre okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, katastrálne 
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územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom nebytového priestoru, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.  
 
2. Prenajímateľ/vyhlasovateľ:  
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Novoveská 17/A 
843 10 Bratislava 
IČO: 00603392 
3. Za týchto súťažných podmienok:  
- Prenájom nebytového priestoru je možný za účelom prevádzkovania obchodu a služieb, okrem herní, pubov, 
barov, pohostinstiev, reštaurácií, kaviarní a vinoték,  
- Minimálna výška nájomného za 1m²/rok v závislosti od účelu nájmu, uvedená v prílohe č.1. 
 
II. Navrhovateľ v obchodnej verejnej súťaži 
 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť:  
1. právnická osoba,  
2. fyzická osoba-živnostník,  
3. fyzická osoba.  
 
 
III. Obsah súťažných návrhov, miesto a termín podávania 
 
Súťažný návrh navrhovateľa musí obsahovať:  
a) identifikácia navrhovateľa:  
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, registrácia, osoba oprávnená konať, 
telefónne číslo a e-mail.  
- u fyzickej osoby - živnostníka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského 
oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mail,  
- u fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail 
a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
b) čestné vyhlásenie (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky voči 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, voči hlavnému mestu SR Bratislavy, voči daňovému úradu, nedoplatky voči 
Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,  
c) ponuku výšky nájomného za 1 m²/rok plochy nebytového priestoru (minimálna výška nájomného je stanovená 
v prílohe č.1, v závislosti od účelu nájmu),  
d) na aký účel bude nebytový priestor užívať. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil vyššie uvedené 
podmienky, nepredložil požadované doklady alebo ak zistil, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.  
 
Súťažné návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves v termíne od 10.01.2022 do 28.01.2022, do 12:00 hod v zalepenej obálke s výrazným 
označením „Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ!, prenájom NP  22,00 m² v  Dovina pasáži “ s uvedením adresy 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a adresy uchádzača spolu s telefónnym číslom.  
 
Vyhodnotenie predložených ponúk bude uskutočnené dňa 02.02.2022 o 10:00 hod. Vyhodnotenie je neverejné. 
Súťažné návrhy nemôžu uchádzači po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do dňa termínu určeného na podávanie 
súťažných návrhov ich však môžu vziať späť a podať inú ponuku s novým termínom podania.  
Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže 
ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani 
návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.  
 
 
IV. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
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1. Náklady spojené súčasťou vo verejnej obchodnej súťaži si hradí navrhovateľ sám. 
2. V prípade, že úspešný navrhovateľ odstúpi od podpísania nájomnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže, resp. v 
určenom termíne nepodpíše nájomnú zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa pri 
vyhodnotení právoplatne predložených ponúk umiestnil ako ďalší v poradí. 
3. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.03.2022. 
4. Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru bude splatné mesačnou platbou.  
5. Služby (elektrina, plyn, voda, upratovanie) spojené s užívaním nebytových priestorov nie sú súčasťou 
nájomného. Platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov budú vypočítané podľa skutočnej spotreby a 
budú nájomcovi účtované v súlade s nájomnou zmluvou. Predpokladaná výška platieb za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov je 80,00 €/mesiac. 
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť vyhlásenú súťaž / § 287 ods. 
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to aj bez uvedenia dôvodu odmietnutia. 
7. V súlade s § 284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bude do súťaže 
zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť.  
 
V. Termíny obhliadky objektu 
 
Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť so zodpovednou osobou vyhlasovateľa p. Branislavom Chandogom, na 
tel. č. 0918 852 819, prípadne na e-mailovej adrese branislav.chandoga@mudnv.sk. Na uvedených kontaktoch možno 
obdržať aj bližšie informácie ohľadne súťaže alebo nájmu. 
 
 
VI. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením: 
1.  Výšky ponúknutej ceny v € s DPH - váha pre hodnotenie 70%,  
2.  Účel, na ktorý bude nebytový priestor prenajatý - váha pre hodnotenie 30 % (účel nájmu, ktorý plní verejnoprospešný 
účel, účel nájmu, ktorý plní potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bude hodnotený vyšším 
počtom bodov).  
 
Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením kritéria. Prijatý predložený návrh 
hodnotí každý člen komisie individuálne.  
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu č. 1 (výšky 
ponúknutej ceny v € s DPH). 
 
VII. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 07.02.2021 na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne 
oznámené všetkým navrhovateľom v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťaže. S navrhovateľom, ktorý podal víťazný 
návrh, bude uzavretá nájomná zmluva s účinnosťou k 01.03.2022. 
 
 
Dárius Krajčír  
      starosta 
 
Príloha č.1 
Minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov 
 
Nebytové priestory v objekte Dovina pasáže                                                         v  EUR/m2/rok 
-  banky, zmenárne                                                                                               128,38 
-  kaderníctvo, manikúra, pedikúra, krajčírstvo, čistiareň, opravovne obuvi,  
   hodinárstvo, fotoslužby, požičovne, lekárne, rehabilitačné masáže               46,22 
-  ostatné podnikateľské subjekty, predajne, súkromné zdravotné zariadenia   57,51 
-  samostatné sklady. 
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Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
 

K bodu 17         Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v objekte Dovina pasáže pre MŠ M. Marečka 20 

Materiál uviedla : Ing. Mária Koprdová         
 
Z obsahu diskusie:   
p. Rastislav Tešovič – vyslovil otázku o aký nebytový priestor ide a prečo nie sú zahrnuté v uznesení náklady na služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru. 
p. Mária Koprdová – uviedla, že ide o priestor po vyprataní zo strany spoločnosti nasisa, s.r.o. – prevádzka Bublinka. 
p. Igor Maruščák – vyslovil otázku, aký je dôvod prenájmu na dobu určitú. 
p. Mária Koprdová – odpovedala, že je možnosť, že mestská časť zverí nebytový priestor do správy materskej škole a do 
tej doby je potrebné dočasne upraviť zverenie do užívania nebytového priestoru materskej škole. 
 
 

Uznesenie č. 25/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov výpožičku nebytových priestorov miestnosti č. 1.11.01 až 1.11.04 a 1.16.01 
o celkovej výmere 209,57 m2, nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ulici M. Marečka 8-12, 
súpisné číslo 6108, postavenom na parcele číslo 2565/66, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom 
na  LV č. 3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves, pre Materskú školu na ul. Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava, 
IČO: 31 808 999, na dobu určitú od 15.12.2021 do 31.12.2022 za účelom zriadenia elokovaného pracoviska MŠ M. 
Marečka 20. Vypožičiavateľ bude hradiť  služby spojené s užívaním nebytového priestoru. Požičiavateľ je správcom 
objektu a pozemku, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava s odporúčaním zapracovať návrh na platby za 
energie spojené s užívaním nebytového priestoru.  
 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je zriadenie elokovaného pracoviska na navýšenie kapacity MŠ M. Marečka 20 
v mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves o jednu triedu. 
 
Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude s nájomcom v uvedenom 
termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 
 
Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 18         Nadobudnutie hnuteľného majetku pre MŠ M. Marečka 20 

Materiál uviedla : Ing. Mária Koprdová         
 
Z obsahu diskusie:   
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p. Rastislav Tešovič – vyjadril názor, že uznesenie by malo znieť tak, že zastupiteľstvo schvaľuje nadobudnutie majetku 
pre mestskú časť, nie pre materskú školu. 
p. Beata Janatová – nie je známe, z čoho vychádzala spoločnosť pri tvorbe ceny, podľa jej názoru by mala konateľka 
spoločnosti predovšetkým zdokladovať nákupnú cenu a z toho by sa mala odpočítať anuita a za zvyškovú cenu by mohla 
mestská časť v prípade záujmu odkúpiť majetok. 
p. Vladimír Mráz – súhlasil s uvedeným, mali by byť predložené nadobúdacie faktúry, prípadne znalecký posudok, ktorý 
bude podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny. 
p. Rastislav Tešovič – podľa jeho názoru bude uvedený postup nákladný pre mestskú časť ako časovo, tak aj finančne. 
V bežných obchodno-právnych vzťahoch si výšku kúpnej ceny určia zmluvné strany. 
p. Bronislava Kraváriková – uviedla sprostredkovane informáciu od konateľky spoločnosti, p. Marcely Kramplovej, že 
v čase, kedy vypratávala nebytový priestor mala kupca na uvedený majetok za kúpnu cenu vo výške 20 000,-€, avšak p. 
riaditeľka MŠ Milana Marečka 20 mala záujem majetok ponechať v priestoroch. Poskytla informáciu, že nadobúdacia 
hodnota je 10 000,-€, avšak bolo by veľmi prácne dohľadať všetky nadobúdacie doklady. 
p. Igor Maruščák – vyjadril sa, že nevie akým spôsobom má hlasovať, nakoľko nevie akým spôsobom „si niekto vysúka 
určitú sumu z rukáva“ 
p. Rastislav Tešovič – opýtal sa, z ktorého rozpočtového roka sa plánuje financovať kúpna cena a kedy sa otvorí MŠ. 
p. Beata Janatová – odpovedala, že materská škola je už otvorená. 
p. Rastislav Tešovič – navrhol spraviť prieskum trhu za účelom zistenia hodnoty majetku. 
p. Beata Janatová – podľa jej názoru je potrebné predložiť nadobúdacie doklady. 
p. Igor Maruščák – vyjadril otázku, či nebude jednoduchšie dať pokyn na vypracovanie znaleckého posudku. 
p. Mária Koprdová – členom komisie dala na vedomie, že mestská časť opakovane vyzývala p. Kramplovú o predloženie 
nadobúdacích dokladov. 
p. Rastislav Tešovič – uviedol, že na vyriešenie problematiky vidí 2 riešenia – 1. Je neprijať uznesenie a 2. Je prijať 
uznesenie, ktorým komisia odporučí Miestnemu zastupiteľstvu schváliť nadobudnutie majetku mestskou časťou 
Bratislava-Devínska Nová Ves po doložení procesného postupu a ceny. 1. Riešenie pripadá do úvahy v prípade, ak sa 
bude financovať kúpna cena z nasledujúceho rozpočtového roka. 
p. Mária Koprdová – uviedla, že kúpna cena sa bude podľa jej informácií financovať zo súčasného rozpočtového roka. 
p. Rastislav Tešovič – reagoval, že v tom prípade navrhuje možnosť č. 2. 
p. Igor Maruščák – vyslovil otázku, či bude komisia schvaľovať uznesenie bez toho, aby mala vedomosť o výške kúpnej 
ceny. 
p. Rastislav Tešovič – súhlasí s názorom p. Maruščáka, komisia by v tomto prípade nemala prijať uznesenie a nevidí 
dôvod, aby sa o tomto bode nemohlo hlasovať aj formou per rollam, pokiaľ budú mať členovia komisie všetky podklady 
k dispozícii. 
p. Beata Janatová – navrhla, aby si majetok zakúpila priamo materská škola a tieto prostriedky by sa následne 
refundovali zo strany mestskej časti. 
 
 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly prerokovala materiál bez prijatia uznesenia. 
 
 
 

K bodu 19         Žiadosť o príspevok na uzatvárateľné kontajnerové stojisko, bytový dom Bystrická 
25   

 
uviedol: Mgr. Rastislav Tešovič    
 
Z obsahu diskusie:   
p. Rastislav Tešovič – uviedol, že ide o štandardnú žiadosť o príspevok na uzatvárateľné kontajnerové stojisko, ktorý 
mestská časť bežne poskytuje. 
 
 
 

Uznesenie č. 26/11/2021  
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska Bystrická 25, Bratislava 
v celkovej výške 500,- €.  
 
Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 20         Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves  

 
uviedla : Ing. Mária Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Mária Koprdová – uviedla, že materiál je pripravený so stavom k 30.08.2021. 
 

Uznesenie č. 27/11/2021  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves k 30.09.2021.       
 
Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 21                Rôzne 

 
Materiál uviedol : Rastislav Tešovič           
 
Z obsahu diskusie:   
p. Vladimír Mráz – opýtal sa p. prednostky Miestneho úradu, či je predložený zo strany kontrolóra mestskej časti plán 
kontroly. 
p. Mária Koprdová – uviedla, že plán kontroly je predložený a je zverejnený. Dodala, že ho môže predčítať, pokiaľ je 
záujem. 
p. Vladimír Mráz – požiadal p. prednostku o predčítanie. 
p. Mária Koprdová – predčítala plán kontroly. 
p. Vladimír Mráz – odporučil doplniť, aby sa v rámci plánu kontroly skontrolovali kapitálové výdavky pri zákazkách 
s nízkou hodnotou. 
 

Uznesenie č. 28/11/2021  
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zaradiť do plánu kontroly obstarávanie kapitálových výdavkov pre zákazky s nízkou hodnotou za 
rok 2021. 
 
Prezentácia: 7 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 7 0 0 ÁNO 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie Komisie legislatívy, financií, 
mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová 

 
 

  
Mgr. Erika Labašková 

 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


