
/ 
zápis 

z konania obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej na základe rozhodnutia starostu zo dňa 25.1.2016 

na predaj stavby - rekreačnej chaty a pozemku na Duchonke v obci Prašice, k. ú. Prašice, 
okres Topoľčany formou výberu víťaza elektronickou aukciou 

Predmet súťaže: na Duchonke v obci Prašice, k. ú. Prašice, okres Topoľčany predaj 
stavby - rekreačnej chaty, súpis. č. 866, druh stavby: budova pre šport a rekreačné 
účely, postavená na pozemku, pare. č. 3544/32 
pozemku, pare. č. 3544/32 o výmere 125 m2

, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 995. „ 
Dátum otvárania obálok a vyhodnocovania návrhov: 24.02.2016 

Kritérium hodnotenia návrhov: ponúkaná kúpna cena - váha kritéria 100 % 
(ponúkaná kúpna cena musí byť najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny určenej 
vypracovaným znaleckým posudkom, t. j. 17 330,- eur spolu za stavbu i pozemok) 

Celkový počet doručených obálok: 2 

Priebeh a závery zasadnutia komisie: 
Komisia na svojom zasadnutí pristúpila k otvoreniu obálok a vyhodnoteniu splnenia 
podmienok účasti uchádzačov v súťaži. 

Splnenie rozhodnutím starostu stanovených podmienok účasti uchádzačov v súťaži bolo 
predpokladom postúpenia uchádzačov do záverečnej fázy súťaže, a to výberu víťaza 

obchodnej verejnej súťaže formou elektronickej aukcie. 

Podmienky účasti uchádzača v súťaží Návrh č. 1 Návrh č. 2 

Predloženie súťažného návrhu na tlačive záväznej ponuky ./ ./ 

Výpis z registra 1 
- -

Čestné vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, hlavnému mestu SR Bratislava, ./ ./ 
zdravotnej poisťovni a voči Sociálnej poisťovni 

Potvrdenie o zaplatení paušálnej nálu·ady výdavkov 16,50 eur ./ ./ 

1 Podmienka sa v prípade právnickej osoby týka predloženia vyp1su z registra, v ktorom je registrovaná; 
v prípade fyzickej osobe podnikateľa sa týka predloženia výpisu zo živnostenského registra. 



Poradové Označenie navrhovateľa 

čís lo návrhu 

1. Andrej Božik 

2. Ing. Róbert Kráľ 

~ 

V Bratislave 24.02.2016 

predseda súťažnej komisie: 

Mgr. Martina Uličná 

členovia súťažnej komisie: 

meno priezvisko 

Ing. Martin Borguľa 

Mgr. Ondrej Dostál 

Ing. arch. Martin Gajdoš 

PhDr. Štefan Holčík 

Ing. Miroslav Kollár, MHA 

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 

Mgr. a1i. Veronika Remišová, M.A. ArtD. 

Ing. Kristián Straka 

Ponúknutá kúpna Obálka 
cena 

17330,-€ 

17810,- € 

poškodená 
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Ing. Jana Španková ....... , . .' . . ,r ...... ~:~~ ...... .. . 

MUDr. Peter Tatár ···· ·· ··· ·/7··········, ········· 

Ing. Tomáš Ziegler ....... ::.~.y. :; ........ . 


