
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 
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere 44 m²                                
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad konaného dňa 07. 06. 2017 na MsÚ v Poprade: 
 
Predmet nájmu:  
Pozemok časť parc. č. KN-C 433/4 o výmere 44 m2, ostatné plochy v katastrálnom území 
Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie 
vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonickej štúdie. Nehnuteľnosť je 
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.  
 
Minimálna výška ročného nájomného: 
Bola stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Poprad schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 zo dňa                  
06. 06. 2012, a to vo výške 16,--€/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A, ktoré slúžia na účely 
podnikania, alebo s ním súvisia, teda spolu 704,-- €/rok za celý predmet nájmu. 

Zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení predseda komisie                             
Ing. Pavol Gašper, členovia komisie Ing. Slavomír Božoň, Ing. arch. Martin Baloga, PhD.                
a Ing. Milan Baran sa konalo dňa 07. 06. 2017.  
 
Kritériami vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré spĺňali súťažné podmienky  
a) záväzné architektonické riešenie letnej terasy                                      80 bodov 
b) výška ponúkaného ročného nájomného      20 bodov 

Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotila súťažné návrhy podľa uvedených kritérií. 
 
V stanovenej lehote, a to dňa 30. 05. 2017 o 10.15 hod. bola doručená 1 ponuka. Komisia 
skontrolovala neporušenosť obálky a obálku otvorila. Návrh podala spoločnosť Minipivovar 
TATRAS, s. r. o., IČO: 36 450 308, Nám. sv. Egídia 60, 058 01 Poprad.   
 
Komisia skontrolovala obsah návrhu a skonštatovala, že návrh spoločnosti Minipivovar 
TATRAS, s. r. o. splnil všetky podmienky súťaže.   
 
Komisia menovaná primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných 
návrhov, v zmysle práv vyhradených vyhlasovateľom súťaže Mestom Poprad, odmietla  
predložený návrh a ukončila súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu.        

 
 
Poprad, 07. 06. 2017 
Zapísala: Ing. Ivana Jurišová  



 
 

 


