
O B E C   Š T E F A N O V Á 
Štefanová č. 100, 900 86 Štefanová 

IČO 00 305 111, tel. 033 6487 125,  
mob.0911 971 411, oustefanova@slovanet.sk 

 

                                                                
 
                                                          Poľnohospodárske družstvo Budmerice   
                                                          Budmerice č. d. 244   

                                                          900 86  Budmerice 
  
                                                            

V Štefanovej, dňa 30. 10. 2017.  
  
VEC: 
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže 
 

V zmysle podmienok, ktorými bola vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší 
návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 
zapísaných na Liste vlastníctva číslo 755, pre katastrálne územie Štefanová: 
a)  parcela registra „E-KN“ č. 453 o výmere 2.831m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
b)  parcela registra „E-KN“ č. 454 o výmere 18.293m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
c)  parcela registra „E-KN“ č. 455 o výmere 17.249m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
d)  parcela registra „E-KN“ č. 456 o výmere 10.002m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
e)  parcela registra „E-KN“ č. 748 o výmere 6.772m2, k, druh pozemku: Vinica, 
f)  parcela registra „E-KN“ č. 749 o výmere 14.527m2, k, druh pozemku: Vinica, 
g)  parcela registra „E-KN“ č. 1204 o výmere 6.589m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
h)  parcela registra „E-KN“ č. 1205 o výmere 12.103m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
i)  parcela registra „E-KN“ č. 1206 o výmere 3.366m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
j)  parcela registra „E-KN“ č. 1207 o výmere 36.441m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
2. Zapísaná na Liste vlastníctva číslo 2869, pre katastrálne územie Budmerice : 
k) parcela registra „E-KN“ č. 2575/5 o výmere 13.872 m2, k, druh pozemku: Orná pôda 
ktorý sú v zmysle platného ÚP obce Štefanová určené pre funkčné využitie: na 
poľnohospodárske účely, Vám oznamujeme jej výsledok.  
 
Podmienky OVS boli schválené uznesením OZ Štefanová č. 18/OZ/2017 zo dňa 25. 09. 
2017. 
1. Zasadnutie komisie pre otváranie obálok a hodnotenie predložených súťažných 
návrhov: dňa 25. 10. 2017 o 11.30 hod. 
2. Členovia komisie – prítomní poslanci OZ Štefanová skonštatovali, že do stanoveného 
termínu boli doručené tieto ponuky: 
1. Poľnohospodárske družstvo Budmerice, so sídlom: Budmerice č. d. 244,                                                  
900 86  Budmerice, ktorá ponúkla za prenájom pozemkov:  
- parcela registra „E-KN“ č. 1204 o výmere 6.589m2 - orná pôda,  

- parcela registra „E-KN“ č. 1205 o výmere 12.103m2, orná pôda,  
- parcela registra „E-KN“ č. 1206 o výmere 3.366m2, orná pôda,  
- parcela registra „E-KN“ č. 1207 o výmere 36.441m2, orná pôda,  
za sumu 0,0071 Eur/m2/rok.  
 
 
 
 



Ponuka obsahovala všetky požadované údaje uvedené  v podmienkach OVS a preto 
spĺňala podmienky pre účasť v súťaži. Komisia konštatovala, že bola ponúknutá vyššia 
cena ako bolo určená v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, čím bola splnená 
podmienka výberového konania. V zmysle súťažných podmienok súťaž končí prijatím 
(schválením) najvhodnejšieho návrhu obecným zastupiteľstvom na základe 
odporúčania výberovej komisie. 
Výsledok OVS bude postúpený na najbližšie konanie OZ Štefanová. 
 
 
 Uvedené Vám dávam na vedomie.  
 
 S úctou,  
 
 
 
                                                                         __________________________ 
        Viliam Tekula 
        starosta obce Štefanová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O B E C   Š T E F A N O V Á 
Štefanová č. 100, 900 86 Štefanová 

IČO 00 305 111, tel. 033 6487 125,  
mob.0911 971 411, oustefanova@slovanet.sk 

 

                                                                
                                                          PERCHLAD spol. s r.o.  
                                                         Jesenského č. 37  

                                                         902 01 Pezinok  

                                                             
V Štefanovej, dňa 30. 10. 2017.  

  
VEC: 
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže 
 
V zmysle podmienok, ktorými bola vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší 
návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 
zapísaných na Liste vlastníctva číslo 755, pre katastrálne územie Štefanová: 
a)  parcela registra „E-KN“ č. 453 o výmere 2.831m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
b)  parcela registra „E-KN“ č. 454 o výmere 18.293m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
c)  parcela registra „E-KN“ č. 455 o výmere 17.249m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
d)  parcela registra „E-KN“ č. 456 o výmere 10.002m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
e)  parcela registra „E-KN“ č. 748 o výmere 6.772m2, k, druh pozemku: Vinica, 
f)  parcela registra „E-KN“ č. 749 o výmere 14.527m2, k, druh pozemku: Vinica, 
g)  parcela registra „E-KN“ č. 1204 o výmere 6.589m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
h)  parcela registra „E-KN“ č. 1205 o výmere 12.103m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
i)  parcela registra „E-KN“ č. 1206 o výmere 3.366m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
j)  parcela registra „E-KN“ č. 1207 o výmere 36.441m2, k, druh pozemku: Orná pôda, 
2. Zapísaná na Liste vlastníctva číslo 2869, pre katastrálne územie Budmerice : 
k) parcela registra „E-KN“ č. 2575/5 o výmere 13.872 m2, k, druh pozemku: Orná pôda 
ktorý sú v zmysle platného ÚP obce Štefanová určené pre funkčné využitie: na 
poľnohospodárske účely, Vám oznamujeme jej výsledok.  
 

Podmienky OVS boli schválené uznesením OZ Štefanová č. 18/OZ/2017 zo dňa 25. 09. 

2017. 

1. Zasadnutie komisie pre otváranie obálok a hodnotenie predložených súťažných 
návrhov: dňa 25. 10. 2017 o 11.30 hod. 
2. Členovia komisie – prítomní poslanci OZ Štefanová skonštatovali, že do stanoveného 
termínu boli doručené tieto ponuky: 
Členovia komisie – prítomní poslanci OZ Štefanová skonštatovali, že do stanoveného 
termínu boli doručené tieto ponuky: PERCHLAD spol. s r.o.,  Jesenského č. 37,  902 
01 Pezinok, IČO: 18 049 974 

ktorý ponúkol za prenájom pozemkov pre katastrálne územie Štefanová:  
- parcela registra „E-KN“ č. 453 o výmere 2.831m2, druh pozemku: orná pôda, 
- parcela registra „E-KN“ č. 454 o výmere 18.293m2, druh pozemku: orná pôda, 
- parcela registra „E-KN“ č. 455 o výmere 17.249m2, druh pozemku: orná pôda, 
- parcela registra „E-KN“ č. 456 o výmere 10.002m2, druh pozemku: orná pôda, 
- parcela registra „E-KN“ č. 748 o výmere 6.772m2, druh pozemku: vinica, 
- parcela registra „E-KN“ č. 749 o výmere 14.527m2, druh pozemku: vinica, 
pre katastrálne územie Budmerice : 



- parcela registra „E-KN“č.2575/5 o výmere 13.872m2, druh pozemku: orná pôda 
sumu 0,0101Eur/m2/rok.  
 
Ponuka obsahovala všetky požadované údaje uvedené  v podmienkach OVS a preto 
spĺňala podmienky pre účasť v súťaži. Komisia konštatovala, že bola ponúknutá vyššia 
cena ako bolo určená v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, čím bola splnená 
podmienka výberového konania. V zmysle súťažných podmienok súťaž končí prijatím 
(schválením) najvhodnejšieho návrhu obecným zastupiteľstvom na základe 
odporúčania výberovej komisie. Výsledok OVS bude postúpený na najbližšie konanie 
OZ Štefanová. 
 
 
 Uvedené Vám dávam na vedomie.  
 
 S úctou,  
 
 
 
                                                                         __________________________ 

        Viliam Tekula 
        starosta obce Štefanová 
 
 
 


