
Z á p i s n i c a  

 

 
zo zasadnutia komisie pre posúdenie súťažných návrhov na vyhodnotenie  obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj ôsmich bytov (každý byt sa predáva samostatne) v bytovom 

dome súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom postaveného 

na parcele registra C KN č. 4055/2 a pozemok pod budovou parcela registra C KN č. 

4055/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 441 m²  zo dňa 03.07.2018 

 

 

Program:  

Otvorenie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov predložených do vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností.  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Ku dňu 29.06.2018 do 10,00 hod. (vrátane)  bolo do podateľne Mesta Nové Mesto nad 

Váhom doručených šesť cenových ponúk do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (OVS)  na 

odpredaj ôsmich bytov (každý byt sa predáva samostatne) v bytovom dome súpis. č. 332, 

vchod č.18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom postaveného na parcele registra C 

KN č. 4055/2 a pozemok pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 441 m².    

 

Obchodná verejná súťaž bola zverejnená na www.nove-mesto.sk, na úradnej tabuli mesta, 

publikovaná v Obchodnom vestníku, v Hospodárskych novinách, v týždenníku Pardon, čo je 

zdokumentované v materiáloch OVS. 

 

Komisia pre posúdenie súťažných návrhov na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – 

skontrolovala dátum doručenia obálok a ich neporušenosť. Obálky otvorila a vyhodnotila 

predložené súťažné návrhy. 

 

V zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sa konštatuje, že v prípade, ak s úspešným 

navrhovateľom OVS nebude uzatvorená zmluva z dôvodu, že s jeho strany neboli dodržané 

podmienky OVS, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej 

zmluvy, uzatvára sa zmluva s ďalším navrhovateľom v poradí, ktoré určila komisia vo svojom 

vyhodnotení OVS. 

 

 

Ponuka č. 1 

Byt č. 3 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :      Mária Durichová 

Adresa:                                                        

Navrhovaná kúpna cena:                            33.500,- € (slovom tridsaťtritisícpäťsto eur)                 

Zábezpeka:                                                 5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                    dňa 28.06.2018) 

 

 

 

 

http://www.nove-mesto.sk/


Ponuka č. 2 

Byt č. 6 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :       Ján Jurák 

Adresa:                                                         

Navrhovaná kúpna cena:                    36.190,- € (slovom tridsaťšesťtisícstodeväťdesiat eur)                 

Zábezpeka:                                                  5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                     dňa 28.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 3 

Byt č. 9 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :        Tomáš Pagáč 

Adresa:                                                          

Navrhovaná kúpna cena:               51.312,- € (slovom päťdesiatjedentisíctristodvanásť eur)                 

Zábezpeka:                                                   5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                      dňa 26.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 4 

Byt č. 9 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :         Ing. Linda Kosová 

Adresa:                                                           

Navrhovaná kúpna cena:                               52.000,- € (slovom päťdesiatdvatisíc eur)                 

Zábezpeka:                                                    5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                       dňa 29.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 5 

Byt č. 15 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :          Ing. Linda Kosová  

Adresa:                                                            

Navrhovaná kúpna cena:                  46.640,- € (slovom štyridsaťšesťtisícšestoštyridsať eur)                 

Zábezpeka:                                                     5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                        dňa 25.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 6 

Byt č. 17 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :          Tomáš Pagáč 

Adresa:                                                            

Navrhovaná kúpna cena:                50.733,- € (slovom päťdesiattisícsedemstotridsaťtri eur)                 

Zábezpeka:                                                     5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                        dňa 27.06.2018) 

 

 

            Komisia pre posúdenie súťažných návrhov vyhodnotila predložené ponuky a konštatuje, 

že navrhovatelia splnili všetky predpísané náležitosti vyhlásené mestom Nové Mesto nad 

Váhom, vrátane úhrady zábezpeky. Na základe zverejnených podmienok súťaže, 

ktorých jediným kritériom hodnotenia bola výška ceny bytu, komisia konštatuje poradie 

predložených súťažných návrhov navrhovateľov:  



Ponuka č. 1 

Byt č. 3 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :      Mária Durichová 

Adresa:                                                        

Navrhovaná kúpna cena:                            33.500,- € (slovom tridsaťtritisícpäťsto eur)                 

Zábezpeka:                                                 5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                    dňa 28.06.2018) 

 

Ponuka č. 2 

Byt č. 6 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :       Ján Jurák 

Adresa:                                                         

Navrhovaná kúpna cena:                    36.190,- € (slovom tridsaťšesťtisícstodeväťdesiat eur)                 

Zábezpeka:                                                  5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                     dňa 28.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 4 

Byt č. 9 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :         Ing. Linda Kosová 

Adresa:                                                           

Navrhovaná kúpna cena:                               52.000,- € (slovom päťdesiatdvatisíc eur)                 

Zábezpeka:                                                    5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                       dňa 29.06.2018) 

 

Ponuka č. 3 

Byt č. 9 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :        Tomáš Pagáč 

Adresa:                                                          

Navrhovaná kúpna cena:               51.312,- € (slovom päťdesiatjedentisíctristodvanásť eur)                 

Zábezpeka:                                                   5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                      dňa 26.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 5 

Byt č. 15 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :          Ing. Linda Kosová  

Adresa:                                                            

Navrhovaná kúpna cena:                  46.640,- € (slovom štyridsaťšesťtisícšestoštyridsať eur)                 

Zábezpeka:                                                     5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                        dňa 25.06.2018) 

 

 

Ponuka č. 6 

Byt č. 17 

Súťažný návrh predložil navrhovateľ :          Tomáš Pagáč 

Adresa:                                                            

Navrhovaná kúpna cena:                50.733,- € (slovom päťdesiattisícsedemstotridsaťtri eur)                 

Zábezpeka:                                                     5.000,00 € ( pripísaná na účet vyhlasovateľa   

                                                                        dňa 27.06.2018) 



            prijať a predaj nehnuteľností (bytov)  za ponúknuté kúpne ceny  s ch v á l i ť. 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa  03.07.2018                   

 

 

Predseda komisie:                              Miroslav Ostrenka                     ........................................ 

 

Členovia  komisie:                             PhDr. Kvetoslava Hejbalová     ........................................ 

                       

                                                           Ing. Dušan Današ                       ........................................ 

 

                                                           Ing. Peter Jakovlev                     ........................................  

 

                                                           Viera Nemšáková                       ........................................ 

 

 


