Zápis
zo zasadnutia komisie, menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie
súťažných návrhov doručených na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností - novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č.
KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879
o výmere 318 m2, druh pozemku ostatné plochy, konaného dňa 01. 02. 2017 na MsÚ
v Poprade.
Predmet predaja na základe súťaže:
Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 291/5 o výmere
262 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2,
druh pozemku ostatné plochy, odčlenené z pozemku parc. č. KN-E 247/7 o výmere 7493 m2,
druh pozemku ostatné plochy, evidovanom na Okresnom úrade v Poprade katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 2268 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže v celosti.
Minimálna kúpna cena:
Bola stanovená vo výške 35,-- €/m², t. j. 20 300,-- € za celý predmet predaja.
Zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení predseda komisie Ing. Pavol
Gašper, členovia komisie Mgr. Anna Pitoňáková, Ing. Mária Kubalová, sa konalo dňa
01. 02. 2017 na MsÚ v Poprade.
Jediným kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré splnili súťažné podmienky, bola
cenová ponuka.
Úlohou komisie pre vyhodnotenie súťaže bolo vyhodnotiť súťažné návrhy podľa uvedeného
kritéria a určiť poradie navrhovateľov.
V lehote boli doručené 2 ponuky. Komisia skontrolovala neporušenosť obálok a obálky
otvorila v poradí, v akom boli doručené.
Návrh podali:
A. Ing. Martin Kozler, 9. mája 254/22, 059 21 Svit
B. Miroslav Vavrásek, Záhradná 918/18, 059 21 Svit
1. Navrhovaná kúpna cena zodpovedá stanovenej minimálnej cene:
navrhovateľ A – 20 300,– €
navrhovateľ B – 23 258,– €
2. Spôsob a splatnosť kúpnej ceny:
navrhovateľ A – bankovým prevodom do 21 dní od podpisu kúpnej zmluvy
navrhovateľ B – bankovým prevodom do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
3. Navrhovatelia A a B predložili požadované čestné prehlásenia o tom, že majú
vysporiadané všetky záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho organizáciám
a zariadeniam a že pristúpia k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s podstatnými náležitosťami
uvedenými v súťažných podmienkach, na ktorých vyhlasovateľ trvá.
4. Komisia skontrolovala obsah návrhov a skonštatovala, že obidva splnili všetky
podmienky súťaže. Ako víťaza určila komisia v súlade so stanoveným kritériom
vyhodnotenia súťažných návrhov, ktorým bola najvýhodnejšia cenová ponuka, návrh
podaný Miroslavom Vavráskom, Záhradná 918/18, 059 21 Svit a odporučila uzatvoriť
s víťazom obchodnej verejnej súťaže kúpnu zmluvu na predaj novovytvorených
pozemkov v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2,

druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2, druh
pozemku ostatné plochy, odčlenených z pozemku parc. č. KN-E 247/7 o výmere 7493 m2,
druh pozemku ostatné plochy za ponúknutú kúpnu cenu 23 258,-- €.
Poprad, 01. 02. 2017
Zapísal: Ing. Mária Kubalová

