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Zápisnica
z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

Dňa 12.12.2018sa o 16.00hod. v zasadačke Obecného úradu v Hornom Srní
uskutočnilo zasadnutie komisie v zložení:
Predseda:

Jarmila Pavlačková, zástupkyňa starostu obce

Členovia:

Mgr. Janka Kubíčková, poslankyňa OZ
Jozef Húserka, starosta obce
Mgr. Mária Chovančíková, odborná referentka, členka sociálnej komisie pri OZ
Ing. Silvia Kebísková, odborná referentka

vymenovanej starostom obce v súlade s článkom 5 Súťažných podmienok k obchodnej verejnej
súťaži schválených Obecným zastupiteľstvom v Hornom Srní uznesením č. 265 zo dňa
25.9.2018.
Obchodná verejná súťaž na odpredaj samostatnej jednoizbovej bytovej jednotky
o podlahovej ploche 31,47 m-, nachádzajúca sa v bytovom dome súp. Č. 762 v Obci Horné
Srnie, vedená na liste vlastníctva 2676, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v lI1-ine
Obec Horné Smie, vrátane prislúchajúceho podielu 31/744 na pozemkoch prislúchajúcich k
bytovému domu.
Minimálna požadovaná cena bola stanovená vo výške 15 000,- eur.
V stanovenom termíne od 1.10.2018do 30.11.2018do 10.00hod. bol do podateľne
Obecného úradu v Hornom Srní doručený jeden návrh kúpnej zmluvy, ktorý predložil:
1.

Boris Císar, bytom Cementárska 134/3, Horné Srnie, navrhol kúpnu cenu vo výške
15.250.: eur,

Priebeh vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže:
Pred otvorením obálky členovia komisie prekontrolovali, či obálka nebola otvorená,
resp. porušená, pričom zistili, bola riadne uzatvorené a zalepené. Následne preverili, či návrh
obsahuje požadované náležitosti stanovené v článku 4 podmienok obchodnej verejnej súťaže
a spÍňa formálne náležitosti.
Komisia predložený návrh vyhodnotila nasledovne:
Návrh spÍňal schválené podmienky obchodnej verejnej
stanovené v článku 4 podmienok VOS.

súťaže a obsahoval

náležitosti

Nakoľko bol iba jeden záujemca, stal sa zároveň víťazom VOS s ponúknu tou kúpnou cenou
vo výške 15 250,- eur.

Navrhovateľ bude písomne oboznámený s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 10
dní odo dňa zasadnutia komisie, t.j. do 21.12.2018.
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

V Hornom Srní dňa 12.12.2018

Zapísala:

Ing. Silvia Kebísková, členka komisie

Overil:

Jarmila Pavlačková, predsedkyňa komisie
Mgr. Janka Kubíčková, člen komisie
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