
Z á p i s 

zo zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie 
súťažných návrhov doručených na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj 
pozemku parc. č. KN-C 275/2, druh pozemku záhrady o celkovej výmere 22 m²                                
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad konaného dňa 07. 06. 2016 na MsÚ v Poprade: 
 
Predmet predaja:  
Pozemok parcela č. KN-C 275/2 o výmere 22 m2, druh pozemku záhrady v katastrálnom 
území Poprad, obec Poprad. Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.  
Minimálna kúpna cena: 
Bola stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č. 4/2016 vypracovaný Ing. Jánom 
Plavcom, Budovateľská 2850/85, 058 01 Poprad, znalcom pre odbor stavebníctvo a odvetvie 
odhad hodnoty nehnuteľností, podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov a na základe odporúčania komisie výstavby a majetku vo výške 100,-- €/m²,                
t. j. 2 200,-- € za celý predmet predaja.  

Zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení predseda komisie                             
Ing. Igor Wzoš, členovia komisie JUDr. Anna Gaborčíková a Ing. Iveta Borňáková sa konalo 
dňa 07. 06. 2016.  
Kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré spĺňali súťažné podmienky, bola cenová 
ponuka. Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotila súťažné návrhy podľa uvedeného 
kritéria a určila poradie navrhovateľov.  
V stanovenej lehote boli doručené 3 ponuky. Komisia skontrolovala neporušenosť obálok 
a obálky otvorila.  
 
Komisia skontrolovala obsah všetkých návrhov a skonštatovala, že 2 návrhy, a to návrh             
Ing. Evy Benkovej, Velická cesta 4822/1, 058 01 Poprad a návrh spoločnosti FANTÁZIA,            
s. r. o., Poprad, 1. mája 3817/26, 058 01 Poprad splnili všetky podmienky súťaže. Návrh 
spoločnosti SIGNUM, a. s., Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad nesplnil všetky 
podmienky súťaže z dôvodu porušenia bodu 4 vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže, ktorý 
pojednáva o tom, že predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.  
 
Komisia menovaná primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných 
návrhov, v zmysle práv vyhradených vyhlasovateľom súťaže Mestom Poprad, odmietla 
všetky predložené návrhy a ukončila súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu.        

 
 
Poprad, 07. 06. 2016 
Zapísala: Ing. Ivana Jurišová  
 
 

 


