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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 

1. Prenajať nebytový priestor č.11 o výmere 16,96 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275, ležiacom na parcele č. 

2878/80, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom  nebyto-

vého priestoru, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, doba nájmu maxi-

málne do 10 rokov. 

 

2. Prenajať nebytový priestor č.10 o výmere 40,15 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275, ležiacom na parcele č. 

2878/80, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom  nebyto-

vého priestoru, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, doba nájmu maxi-

málne do 10 rokov. 

 

3. Prenajať nebytový priestor č.6 o výmere 23,40 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte 

Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275, ležiacom na parcele č. 

2878/80, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Prenajímateľ je správcom  nebyto-

vého priestoru, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, doba nájmu maxi-

málne do 10 rokov. 

 

 

Ponuky k vyššie uvedenému zámeru prenájmu nebytových priestorov zašlite na adresu: 

Miestny úrad MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Oddelenie správy a údržby majetku 

Novoveská 17/A, 841 07  Bratislava 

 

a to najneskôr v termíne do 06.09.2016 do 12.00 hod, s uvedením účelu nájmu a ponukou 

ceny za m2/rok, najmenej však za minimálnu cenu za prenájom m2/rok podľa schválených minimál-

nych sadzieb MČ Bratislava-Devínska Nová Ves pre nebytové priestory platné od 15.05.2016.                                                                

Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke 

www.devinskanovaves.sk alebo na tel. čísle 02/60201443, kontaktná osoba - Ing. Koprdová. 

 

Prenajímateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so zohľadnením ponúknutej ceny 

a uvedenia účelu, právo zrušiť vyhlásenie zámeru, ako aj právo odmietnuť všetky ponuky. 

 

V Bratislave dňa 19.08.2016 

 

 

                                                                                  

Ing. Ignác Olexík, PhD. 

 Prednosta MÚ DNV    
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