ZÁPISNICA
z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže
Dňa 11.11.2016 o 13,00 hod. sa v kancelárii ved. odboru majetku mesta MsÚ v Hlohovci
uskutočnilo zasadnutie komisie v súvislosti s otváraním obálok na podávanie návrhov na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Hlohovec – bytu č. 3 na 2.
nadzemnom podlaží bytového domu súp.č. 129, na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 153/1
a 153/2, vchod 6/C, na ul. R.Dilonga, Hlohovec, zapísaného na LV č. 6755 vrátane
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 6459/127322 a
spoluvlastníckeho podielu vo výške 6459/127322 na pozemkoch zastavaných
predmetným bytovým domom, parc. reg. „C“ č. 153/1, druh pozemku zast.pl. o výmere
210 m2, a parc. reg. „C“ č. 153/2, druh pozemku zast.pl. o výmere 300 m2, zapísaných
na LV č. 8240 formou obchodnej verejnej súťaže
Východisková cena kúpna cena bola stanovená vo výške 40 500,- €.
V súlade s ustanovením Čl.6 bodu 4 VZN č.111/2009 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec
v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 MsZ v Hlohovci na svojom zasadnutí dňa 10.11.2016
uznesením č.115 schválilo komisiu na vyhodnotenie návrhov v nasledovnom zložení:
Ing. Peter Ulík, konateľ spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., - predseda,
JUDr. Mária Vozárová, vedúca odboru právneho a klientskych služieb MsÚ v Hlohovci –
člen,
Ing. Zuzana Nosková, vedúca odboru majetku mesta MsÚ v Hlohovci – člen.
V stanovenom termíne od 10.10.2016 – do 11.11.2016 ( piatok ) do 12,00 hod., boli na MsÚ
v Hlohovci doručené tri návrhy na odkúpenie a to od:
1. Marián Kušnír, bytom Michalská 4, 920 01 Hlohovec,
2. Ing. Jana Kvantová, Sládkovičova 17, 920 01 Hlohovec a JUDr. Branislav Fázik,
Závalie 1333/11B, 920 01 Hlohovec,
3. Juraj Liso, Vinohradská 11, Hlohovec.
Priebeh obchodnej verejnej súťaže:
Po otvorení obálok v poradí ako boli doručené návrhy komisia preštudovala obsahy
jednotlivých návrhov, či zodpovedali podmienkam uverejneným v obchodnej verejnej súťaži
s nasledovným vyjadrením:
1. Návrh predložený p. Mariánom Kušnírom:
- obsahoval návrh kúpnej zmluvy v šiestich vyhotoveniach podpísaných záujemcom
s navrhovanou cenou 41 111,00 €, bez náležitostí identifikácie uchádzača, bez elektronickej
formy, bez potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky, bez súhlasu so spracovaním osobných
údajov, bez uvedenia kontaktu.
2. Návrh predložený p. Ing. Janou Kvantovou, Sládkovičova 17, 920 01 Hlohovec
a JUDr. Branislavom Fázikom, Závalie 1333/11B, 920 01 Hlohovec:
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- neobsahoval správne označenie doručenej obálky podľa podmienok súťaže, zmluva
bola vyhotovená v jednom vyhotovení bez podpisov s navrhovanou cenou 42 090,00 €,
nebola predložená v elektronickej forme, návrh neobsahoval potvrdenie o zložení finančnej
zábezpeky, súhlas so spracovaním osobných údajov, žiadne kontaktné údaje.
3. Návrh predložený Jurajom Lisom, Vinohradská 11, Hlohovec:
- obsahoval návrh kúpnej zmluvy v siedmich vyhotoveniach podpísaných záujemcom s
navrhovanou cenou 43 050,00 €, návrh nebol vyhotovený v elektronickej forme, záujemca
predložil potvrdenie o zložení finančnej zábezpeky s dátumom 11.11.2016, predložil
kontaktné údaje, nepredložil súhlas so spracovaním osobných údajov.
Komisia uvedené návrhy vyhodnotila nasledovne:
- ani jeden z predložených návrhov nespĺňal všetky náležitosti stanovené
v podmienkach vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, preto ani návrhy neboli
následne vyhodnotené.
- Komisia odporúča vypísať novú obchodnú verejnú súťaž a schváliť podmienky súťaže
na najbližšom zasadnutí MsZ.
Záujemcovia budú oboznámení s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 10 dní odo dňa
zasadnutia komisie t.j. do 21.11.2016.

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

V Hlohovci, dňa 11.11.2016
Zapísala: Ing. Zuzana Nosková , člen komisie
Overil: Ing. Peter Ulík, predseda komisie
JUDr. Mária Vozárová, člen komisie
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PREZENČNÁ LISTINA:
odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Hlohovec – bytu č. 3 na 2. nadzemnom podlaží bytového domu
súp.č. 129, na ul. R.Dilonga 6/C, Hlohovec.
Členovia komisie:
Ing. Peter Ulík, predseda komisie

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

JUDr. Mária Vozárová, člen komisie

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

Ing. Zuzana Nosková , člen komisie

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

Hlohovec, 11.11.2016
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