Mesto Podolínec
Na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
V Podolínci
Dňa : 13.10.2014
Názov materiálu:

Predkladá:
JUDr. Lukáš Antoni

K bodu rokovania číslo:
Výsledky obchodnej verejnej súťaže č.
2/2014
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:

Spracoval:
JUDr. Lukáš Antoni
Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu,
Zápisnicu z otvárania obálok

Výsledky obchodnej verejnej súťaže č.
2/2014

Prizvaný:

Dôvodová správa:
V súlade so zámerom odpredaja pozemkov pre realizáciu chatovej zóny – Starý sad,
ktorý bol schválený uznesením č. 23/2013, bod B/13 zo dňa 6.9.2013, Mesto Podolínec
pripravilo podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“), prostredníctvom
ktorej budú tieto pozemky predané.
Podmienky OVS boli schválené na zasadnutí MsZ v Podolínci dňa 11.9.2014, bod B/5.
V súlade s čl. II. ods. 6 podmienok OVS podlieha výsledok súťaže schváleniu MsZ. Do
OVS boli podané tri návrhy, ktoré spĺňajú stanovené podmienky a v prípade schválenia
výsledkov OVS bude s navrhovateľmi uzavretá kúpna zmluva.

Zápisnica z otvárania obálok Obchodná verejná súťaž Mesta Podolínec č. 2/2014
(ďalej len „OVS“)
Dňa 6.10.2014 o 10.00 hod. zasadla komisia menovaná primátorkou Mesta Podolínec.
Komisia skonštatovala, že do termínu doručenia cenových ponúk podľa čl. III. ods. 2 OVS
(t.j. 2.10.2014 do 12.00 hod.) boli predložené tri návrhy.
Vyhodnotenie podaných návrhov:
1. Mgr. Jakub Novák – splnil podmienky výzvy. Navrhovateľ predložil cenovú ponuku na
pozemok D: KN-C 1294/6 o výmere 630 m2, a to vo výške 6,27 €/m2, t.j. 3950,1 € za celý
pozemok.
Zábezpeku podľa čl. II. ods. 1 OVS navrhovateľ uhradil v hotovosti do pokladne
Mesta Podolínec dňa 29.9.2014.
2. Ing. Ján Kuruc – splnil podmienky výzvy. Navrhovateľ predložil cenovú ponuku na
pozemok B: KN-C 1294/4 o výmere 710 m2, a to vo výške 6,75 €/m2, t.j. 4792,5 € za celý
pozemok.
Zábezpeku podľa čl. II. ods. 1 OVS navrhovateľ uhradil v hotovosti do pokladne
Mesta Podolínec dňa 30.9.2014.
3. Andrea Holásková – splnila podmienky výzvy. Navrhovateľka predložila cenovú ponuku
na pozemok A: KN-C 1294/3 o výmere 755 m2, a to vo výške 6,03 €/m2, t.j. 4552,65 € za
celý pozemok.
Zábezpeku podľa čl. II. ods. 1 OVS navrhovateľka uhradila v hotovosti do pokladne
Mesta Podolínec dňa 30.9.2014.
Komisia konštatovala, že podmienky uverejnené v OVS splnili všetci navrhovatelia.
Podľa čl. IV. ods. 5 OVS je jediným kritériom na výber kupujúceho ponúknutá cena za
m2. Na základe uvedeného komisia rozhodla, že všetci navrhovatelia splnili podmienky
uvedené v OVS a po schválení výsledkov OVS Mestským zastupiteľstvom v Podolínci
budú pozemky navrhovateľom predané.
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