Zápisnica
zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie sú ť ažných návrhov v obchodnej verejnej sú ťaži
na predaj pozemku v k.ú. Rož ňava, parc.č.KN 7334 trvalý trávny porast s výmerou 946
m 2 ma Ulici ružovej, konaného d ň a 13.01.2016 o 14.00 hod. v kancelárii č. 117
Mestského úradu v Rožňave
Na základe uznesenia MZ v Rož ňave č. 224/2015 zo dň a 26.11.2015 bola vyhlásená
obchodná verejná súťaž na predaj pozemku vo vlastníctve mesta, parc. č .KN C 7334 trvalý
trávny porast s výmerou 946 m2 na Ulici ružovej.
Oznámenie o vyhlásení súťaže bolo uverejnené v denníku Rož ňavský Korzár, na úradnej
tabuli a internetovej stránke mesta.
Na posúdenie predložených sú ťažných návrhov bola primátorom mesta Rožňava
vymenovaná komisia v zložení:
Ing. Ján Lach
Ing. Juraj Balázs — predseda komisie
Ľudovít Kossuth
Mgr. Juraj Halyák
Perla Ádámová
Za nábradníka bol menovaný Mgr. Eduard Mihók.
Komisia zasadala d ňa 13.01.2016 o 14.00 hod. za účasti 5 členov, takže bola
uznášaniaschopná.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili traja ob čania mesta.
Podmienkou na posudzovanie návrhov bola najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá
nemohla byt' nižšia ako 19 000- €.
Súťažné návrhy doručili:
Meno kupujúceho,
adresa
MUDr. Edita Strišovská, Okružná
2146/16, Rožňava
Ing. Jana Kosárová, Ružová
2272/41, Rožňava

Ponúknutá kúpna cena
20 111,- €
21 200,- €

Rozhodnutie komisie: Komisia preverila súťažné návrhy a konštatuje, že ú častníci spinili
podmienky súťaže.
Komisia navrhuje predat' pozemok za kúpnu cenu vo výške 21 200,-€ s pripo čítaním
nákladov za zverejnenie inzerátu v denníku Rož ňavský Korzár vo výške 31,20 € v prospech
Ing. Jany Kosárovej, bytom Ružová 2272/41, Rož ňava.
Ing. Juraj Balázs — poslanec MZ

Ľudovít Kossuth — poslanec MZ

Mgr. Juraj Halyák
samostatný odborný referent
Perla Ádámová
samostatn y' odborný referent
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Mgr. Eduard Mihók — poslanec MZ

V Rožňave dňa 13.01.2016

Zapísala: Perla Ádámová
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Pavol Burdiga
primátor mesta

