Protokol
z otvárania doručených obálok na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší
návrh na uzatvorenie zmluvy na nájom pozemkov na ulici Pod Šípkom
Komisia pre posúdenie súťažných návrhov:
Mgr. Vladimír Karásek – predseda
Ing. Vladimír Straka, člen
Juraj Krasula, člen
Pavol Dorman, člen
Tomáš Merašický, člen
Ing. Ľubomír Fiksel, člen
Erich Dvonč, člen
Mária Bielešová, člen
Mgr. Mária Hazuchová, člen
Ing. Miriam Ručkayová, člen
JUDr. Andrea Rondošová, člen
Ing. Milan Kráľ, zapisovateľ
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom č. 134/VI/2019 zo
dňa 25.06.2019.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo uverejnené na úradnej tabuli od
04.07.2019, v týždenníku Tempo, v MTP mesta Partizánske, na webovej stránke mesta
Partizánske.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
zmluvy na nájom pozemkov na ulici Pod Šípkom:
parcely registra „C“ číslo 4970/84, 4970/34, 4970/35 a časti pozemkov parcely registra „C“
číslo 4970/24, 4970/200, 4970/212, 4970/520, 4970/519, 4970/86 v katastrálnom území
Partizánske v rozsahu výmery cca 5 850 m2.
Zasadnutia komisie sa zúčastnilo 7 členov.
Do termínu na predloženie súťažných návrhov, tj. do 25.07.2019 do 12.00 hod. bol
predložený 1 návrh od firmy:
TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO 367797006

Komisia zistila, že návrh bol predložený v neporušenej obálke a po oboznámení sa s jeho
obsahom si vypočula osobnú prezentáciu návrhu konateľkou Ing. Martou Pernišovou, ktorá
predniesla a vysvetlila svoje pripomienky k nájomnej zmluve predloženej pri vyhlásení
súťaže. Tieto pripomienky prítomní členovia komisie akceptovali.
Uchádzač vyhlásil, že zloží požadovanú zábezpeku formou bankovej záruky pri podpise
nájomnej zmluvy. Komisia požiadala o stanovisko právnika, či je možné tento návrh
akceptovať a rokovanie komisie bolo prerušené.
Komisia pokračovala vo vyhodnotení súťaže na rokovaní Mestskej rady dňa
07.08.02019. Stanovisko právneho referátu a advokátskej kancelárie odporúčalo súťaž
vyhlásiť za neúspešnú, keďže jediný uchádzač nesplnil podmienky účasti.
Uznesenie:
Komisia odporúča vyhlasovateľovi:
1. ukončiť obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú
2.vyhlásiť opakovanú obchodnú verejnú súťaž.

Mgr. Vladimír Karásek, v.r.
predseda komisie

