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Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Delňa 2 
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku 

 

Zverejnené na internetovej stránke spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. dňa 6.6.2022.  

 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:  

PREŠOV REAL s.r.o., správca nebytových priestorov 

Slovenská 40 

080 01 Prešov 

IČO: 31722814  

Zast.: Ing. Peter Miklovič, konateľ  

Kontaktná osoba: Kivader Igor 

Kontakt: 0918 847 990 

e-mail: sekretariat@presovreal.sk 

Účet PREŠOV REAL s.r.o. pre účely súťaže:  

Ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  

IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného 

majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nebytových priestorov mesta Prešov: 

 

- Pozemok, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 2065 

vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, 

katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová. 

 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 

1. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:  

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku jednotlivo spravovaného vyhlasovateľom ako 

správcu nebytových priestorov mesta Prešov: 

 

1. Prvá časť pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, o výmere 40 m2 

vytýčenej prenajímateľom, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, 

katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, 

nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová, 

 

2. Druhá časť pozemku  parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, o výmere 40 m2 

vytýčenej prenajímateľom, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, 

katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, 

nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová, 
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na ktorý si úspešný uchádzač na svoje náklady umiestni veľkokapacitný obytný kontajner 

(na miesto určené správcom viď kópia snímky katastrálnej mapy).  

 

Uchádzač sa môže prihlásiť do OVS len k jednej časti pozemku.   

 

Cena: Účastníkom ponúkaná cena nájmu za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie byť 

nižšia ako 7,00 EUR/m2/mesačne. 

 

Poznámka: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri podpise zmluvy vytýčiť prenajatú plochu úspešnému 

uchádzačovi.    

 

Predmet nájmu je vyznačený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu A) tejto OVS 

ako jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže.  

 

Doba nájmu:  

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní od 1.07.2022 do 31.08.2022.  

 

Po ukončení nájomného vzťahu je nájomca povinný z predmetu nájmu vypratať všetky hnuteľné veci, ktoré do 

predmetu nájmu vniesol, vyčistiť a protokolárne odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi. 
 

Účel nájmu:  

Letný tábor pre deti. 

Nájomca si zabezpečí všetky potrebné povolenia pre prevádzkovanie (vyjadrenie RÚVZ a pod.) 

 

Stručný popis:  

Predmet súťaže sa nachádza v kat. území mesta Prešov, v rámci areálu Rekreačného areálu Delňa.  

 

Typ zmluvy:  

Výsledkom OVS bude uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej podľa zákona č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). 

 

Podmienky, ktoré budú súčasťou ustanovení nájomnej zmluvy: 

Prihlásený uchádzači do súťaže berú na vedomie, že okrem zmluvnej povinnosti platenia nájmu 

a služieb spojených s predmetom nájmu budú mať aj zmluvnú povinnosť denného platenia vstupného 

za vstup do areálu, a to za každého účastníka letného tábora podľa platného cenníka Vyhlasovateľa. 

 

Úspešný uchádzač je povinný si na svoje náklady umiestniť veľkokapacitný obytný kontajner (na 

miesto určené správcom viď kópia snímky katastrálnej mapy).  

 

Úspešný uchádzač je povinný si na svoje náklady zriadiť pripojenie elektrickej energie do predmetu 

nájmu.     

 

Časový plán súťaže 

Súťaž sa začína dňom jej vyhlásenia a uverejnenia na webovej stránke spoločnosti Prešov REAL s.r.o.: 

vyhlásenie dňa 6.6.2022. 
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Obhliadka nehnuteľnosti umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so správcom areálu Delňa 

Igorom Kivaderom, kontakt: 0918 847 990, po zverejnení súťaže. 

 

Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je do 22.6.2022 do 12:00 hodiny. Ponuky doručené po 

tomto termíne budú odmietnuté.  

 

Vyhodnotenie predložených návrhov sa uskutoční dňa: 22.6.2022 o 14:00 hod. Komisia vyhodnotí 

návrhy hneď po otvorení obálok.  

Oznámenie vybranej ponuky: do troch dní od vyhodnotenia súťaže. 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr do 27.6.2022. 

 

Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy  

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka musí byť doručený 

v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, v zalepenej obálke s označením: 

 

- „Obchodná verejná súťaž nájom „časť pozemku“ - Delňa 2 – NEOTVÁRAŤ“ a v zmysle 

nasledovných inštrukcií:  

 

1. Účastník súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh.  

2. Predložený návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný.  

3. Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

musí obsahovať:  

a) návrh nájomnej zmluvy  

b) presné označenie navrhovateľa: názov a sídlo, IČO predkladateľa – ak ide o právnickú osobu, 

číslo účtu,  

c) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo – ak 

ide o fyzickú osobu, číslo účtu,  

d) meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského 

oprávnenia, IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ), číslo účtu,  

e) predmet žiadosti o nájom, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže s 

príslušenstvom,   

f) účel využitia nehnuteľnosti, 

g) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby), o tom, že uchádzač 

nemá žiadne záväzky voči mestu Prešov a PREŠOV REAL s.r.o. a voči príslušnému daňovému 

úradu, 

h) čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s 

obchodnou verejnou súťažou, 

i) návrh musí byť podpísaný a datovaný ( u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej 

osoby), 

j) overený výpis z obchodného alebo živnostenského registra, alebo registra občianskych 

združení nie starší ako 1 mesiac,   

k) písomný súhlas navrhovateľa so súťažnými podmienkami.  

 

V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo 

súťaže vylúčený. 

 

Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky  
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1.  Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku minimálne vo výške 100,- EUR a to 

prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

odpis prevodného príkazu. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 

vyhlasovateľa.  

2.  Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do nájomného.  

3.  Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená do 30 pracovných dní od ukončenia súťaže. V 

prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená 

uchádzačovi do 30 pracovných dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu.  

4.  V prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z 

dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe 

ktorých on spôsobil neuzavretie nájomnej zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.  

5.  Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi vo výške 20,- EUR, a prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže. Originál alebo 

kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť k 

súťažnému návrhu do zalepenej obálky. Paušálna náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia a je 

príjmom vyhlasovateľa súťaže.  

6.  Uchádzači sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej 

osoby), o tom, že uchádzač nemá žiadne záväzky voči mestu Prešov a PREŠOV REAL s.r.o. a 

voči príslušnému daňovému úradu.  

7.  Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).  

8.  Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na 

predkladanie návrhov (uzávierky).  

9.  Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 

stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  

10.  Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne spoločnosti PREŠOV REAL s.r.o., v 

pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy 

s označením: „Obchodná verejná súťaž nájom „časť pozemku“ - Delňa 2 – NEOTVÁRAŤ“, 

v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa 

www.presovreal.sk, s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou 

sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  

11. Obhliadku časti pozemku bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej 

verejnej súťaže dňa 8. a 9.6.2022 o 13:00, prípadne po telefonickom dohovore na tel. č. 0918 

847 990 za prítomnosti povereného zamestnanca Vyhlasovateľa. 

12.  Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 

odoslaný list alebo email s oznámením jej výsledku.  

14.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek 

zrušiť (§ 283 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka).  

15.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného 

návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 5 pracovných 

dní od rozhodnutia o odmietnutí.  

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 

vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.  

17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah 

súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.  

18.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.  
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19. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 

verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.  

20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s 

víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane 

víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa 

vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.  

21.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti 

dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti v ktorej má vyhlasovateľ 

majetkovú účasť.  

22.  Úspešný účastník súťaže je povinný dodržiavať zmluvné podmienky a dodržiavať prevádzkový 

poriadok Areálu prírodného kúpaliska Delňa. 

23. Prihlásený uchádzači do súťaže berú na vedomie, že okrem zmluvnej povinnosti platenia nájmu 

a služieb spojených s predmetom nájmu budú mať aj zmluvnú povinnosť denného platenia 

vstupného za vstup do areálu, a to za každého účastníka letného tábora podľa platného cenníka 

Vyhlasovateľa. 

 

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov  

 

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najvyššia celková cena predmetu 

nájmu OVS bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách a účel súťaže.   

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, vyhlásiť v tejto súťaži za úspešných viacerých 

uchádzačov.  

 

Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:  

 

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.  

 

Podmienky nájmu  

Vyhlasovateľ podmieňuje nájom nehnuteľnosti uzavretím nájomnej zmluvy do 27.6.2022. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 

zverejnenia. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle § 

47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.  

 

V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na 

nájom navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a 

vyhodnotení predložených návrhov. 

 

Oboznámenie sa s predmetom ponuky:  

 

Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky po predchádzajúcom  

telefonickom dohovore na tel. č. 0918 847 990. 

 

 V Prešove, dňa 6.6.2022 

 

 

 

          PREŠOV REAL s.r.o. 

Ing. Peter Miklovič, konateľ 
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PRÍLOHA A: OVS DELŇA 2 – mapa – náčrt lokality 
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