Zápisnica
zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v obchodnej
verejnej súťaži na predaj budovy Centra vol'ného času na Šafárikovej ul.
100 v Rožňave s pozemkami

Na základe uznesenia MZ v Rožňave č. 166/2015 zo dňa 25. 6. 2015 bola dňa 1. 7. 2015
vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj nehnuterností v katastrálnom území Rožňava,
zapísaných na LV č. 3001:
- budovy Centra vorného času na Ul. Šafárikovej č. 100 v Rožňave, postavenej na pozemku
parc. č. KN C 1974, súp. č. 434
- pozemku, parc. č. KN C 1974 zastavaná plocha s výmerou 701 m2
- pozemku parc. č. KN C 1975/1 ostatná plocha s výmerou 1834 m2
Oznámenie o vyhlásení súťaže bolo uverejnené v denníku Rožňavský Korzár dňa 7. 7.
2015 a v infotexte káblovej televízie.
Na posúdenie predložených súťažných návrhov bola primátorom mesta Rožňava
vymenovaná komisia v zložení:
Ing. Juraj Balázs — poslanec MZ (predseda)
Ing. Ján Lach — zástupca primátora mesta
Mgr. Milan Capák — poslanec MZ
Mgr. Juraj Halyák — samostatný odborný referent
JUDr. Erika Mihaliková — prednostka MsÚ
Mgr. Eduard Mihók — poslanec MZ (náhradník)
Komisia zasadala dňa 20. 7. 2015 o 14.00 hod. za účasti všetkých členov (vid' prezenčnú
listinu), takže bola uznášaniaschopná. Vzhradom k tomu, že zasadnutie komisie bolo verejné,
prítomný bol aj občan Miroslav Duboš.

Súťažný návrh v stanovenej lehote doručili:

Meno/názov

ponúknutá výška
kúpnej ceny

poradie

Stavreality, s. r. o.

137 200, - eur

1.

2
Rozhodnutie komisie: Komisia preverila súťažný návrh a jednomysel'ne konštatuje, že
účastník spinil všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže. Komisia odporúča uzavrieť
kúpnu zmluvu na predaj vyššie uvedených nehnuteľností so spoločnosťou Stavreality, s. r. o.,
J. Poničana 13, 841 07 Bratislava.
Kúpna cena bude znížená o zaplatenú zábezpeku a zvýšená o náklady za zverejnenie inzerátu
v denníku Rožňavský Korzár vo výške 23,40 E.
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V Rožňave dria 20. 7. 2015
Zapísal Mgr. Halyák
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