ZÁPISNICA
z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže
Dňa 18.12.2015 o 13,00 hod. sa v kancelárii ved. odd. vnútornej správy MsÚ v Hlohovci
uskutočnilo stretnutie v súvislosti s otváraním obálok na podávanie návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na odpredaj osobného motorového vozidla Škoda FELÍCIA, EFF 613
Východisková cena kúpna cena bola stanovená vo výške 400,- €

Na zabezpečenie obchodnej verejnej súťaže bola stanovená komisia v nasledovnom
zložení:
Ing. Zuzana Nosková, ved. odd. vnútornej správy
JUDr. Mária Vozárová, ved. právneho oddelenia
JUDr. Andrea Pivarčiová, pracovníčka právneho referátu
V stanovenom termíne od 03.12.2015 – do 18.12.2015 ( piatok ) do 11,00 hod., bola na
MsÚ v Hlohovci doručená jedna uzatvorená obálka s návrhom na odkúpenie osobného
motorového vozidla Škoda FELÍCIA, EFF 613 od nasledovného záujemcu:
Miroslav Mosnák, bytom Dolné Otrokovce 182
Priebeh obchodnej verejnej súťaže:
Po otvorení obálky komisia v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
preštudovala predložený návrh, ktorý obsahoval:
- návrh kúpnej zmluvy v štyroch vyhotoveniach podpísaných záujemcom, s uvedením
kúpnej ceny vo výške 440,- €,
- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky na účet mesta vo výške 40,- € do
stanoveného termínu a to: 18.12.2015 do 11.00 hod.,
Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh neobsahoval všetky požadované
náležitosti stanovené vyhlasovateľom a to:
- záujemca predložil len štyri vyhotovenia návrhu kúpnej zmluvy, pričom
vyhlasovateľ požadoval šesť vyhotovení,
- záujemca nepredložil návrh kúpnej zmluvy v elektronickej forme,
- záujemca nepredložil súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR
SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
uvedený návrh nebol ďalej vyhodnocovaný, lebo nesplnil podmienky stanovené
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vyhlasovateľom pri vypísaní obchodnej verejnej súťaže.
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

V Hlohovci, dňa 18.12.2015
Zapísala: Ing. Zuzana Nosková , člen komisie
Overil: JUDr. Mária Vozárová, člen komisie
JUDr. Andrea Pivarčiová, člen komisie
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PREZENČNÁ LISTINA:

Členovia komisie:
Ing. Zuzana Nosková

................................................

JUDr. Mária Vozárová

................................................

JUDr. Andrea Pivarčiová

.................................................

Hlohovec, 18.12.2015
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