Zá p isn ic a
zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži na
predaj pozemku v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.č.KN C 1861/390 zast.plocha
s výmerou 896 m2, ktorá je vytvorená z parcely parc.č.KN C 1861/291 zast.plocha s výmerou
1707 m2 zapísanej na LV č.3001 zameraná Geometrickým plánom č.58/2017 zo dňa
23.10.2017, vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán, so sídlom Šafárikova č.116
Rožňava, konaného dňa 25.01.2018 o 14.00 hod. v kancelárii č.117 Mestského úradu
v Rožňave
V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.70/2017 zo dňa
27.04.2017 a č.218/2017 zo dňa 30.11.2017 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj
horeuvedenej nehnuteľnosti v k.ú. Rožňava. Oznámenie o vyhlásení súťaže bolo uverejnené
v denníku Rožňavský Korzár, na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.
Na posúdenie predložených súťažných návrhov bola primátorom mesta Rožňava
vymenovaná komisia v zložení:
Ing. Juraj Balázs – predseda
Mgr. Dionýz Kemény – člen
Ľudovít Kossuth - člen
Mgr. Juraj Halyák – člen
JUDr. Angelika Szakalová - zapisovateľ
Mgr. Eduard Mihók ( náhradník )
Komisia zasadala dňa 25.01.2018 o 14.00 hod. za účasti 5 členov, takže bola
uznášaniaschopná.

Podmienky súťaže sú prílohou tejto zápisnice.
Súťažné návrhy doručili:
Meno kupujúceho,
adresa
1.Peter Barnovský, Hviezdoslavová
25, 064 01 Stará Lubovňa

Ponúknutá kúpna cena

2. Kesko Mobile s.r.o., Šafárikova
4, 048 01 Rožňava

20 100 €

3.RKT s.r.o.,Čučmianska dlhá 2,
048 01 Rožňava

17 100 €

4. PVRT s.r.o., Čučmianska dlhá 2,
048 01 Rožňava

16 100 €

28 151 €

Rozhodnutie komisie: Komisia preverila súťažné návrhy a konštatuje, že 1 účastník Peter
Barnovský, Hviezdoslavová 25, 064 01 Stará Lubovňa splnil podmienky súťaže a 3 účastníci
Kesko Mobile s.r.o., Šafárikova 4, 048 01 Rožňava, RKT s.r.o.,Čučmianska dlhá 2, 048 01
Rožňava, PVRT s.r.o., Čučmianska dlhá 2, 048 01 Rožňava nesplnili podmienky súťaže.
Nakoľko u troch účastníkoch neboli splnené podmienky súťaže, konkr. bod 4, neuviedli na
obálke meno, adresu, resp. sídlo účastníka a výzvu „ NEOTVÁRAŤ“, preto neboli do OVS
zaradení.
Komisia navrhuje predať pozemok Petrovi Barnovskému, Hviezdoslavova 25, 064 01 Stará
Lubovňa za kúpnu cenu vo výške 28 151 -€ s pripočítaním nákladov za zverejnenie inzerátu
v denníku Rožňavský Korzár vo výške 60,- € a za vypracovanie znaleckého posudku vo
výške 60,-€ v prospech Mesta Rožňava.

Ing. Juraj Balázs– predseda

.................................................

Mgr. Eduard Mihók -člen

.................................................

Ľudovít Kossuth - člen

...............................................

Mgr. Juraj Halyák – člen

...............................................

JUDr. Angelika Szakalová - člen

..................................................

V Rožňave dňa 25.01.2018

Zapísala: JUDr. Angelika Szakalová

Zápisnicu overil dňa ........................

..........................................
Pavol B u r d i g a
primátor mesta

P r e ze n č n á

l ist in a

zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži na
predaj pozemku v k.ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc.č.KN C 368/5 zast.plocha
s výmerou 38 m2, ktorá je vytvorená z parcely parc.č.KN C 368/2 zast.plocha s výmerou 430
m2 zapísanej na LV č.3001 zameraná Geometrickým plánom č.7/2017 zo dňa 23.3.2017,
vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán, so sídlom Šafárikova č.116 Rožňava,
konaného dňa 6.9.2017 o 10.00 hod. v kancelárii č.117 Mestského úradu v Rožňave
Ing. Juraj Balázs – poslanec MZ

..............................................

Ľudovít Kossuth – poslanec MZ

.............................................

Mgr. Juraj Halyák
samostatný odborný referent
Mgr. Eduard Mihók – poslanec MZ

.............................................
.............................................

P r e ze n č n á

l ist in a

zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži na
predaj 1- izbového bytu č.17 na prízemí bytového domu na Ul. Slnečnej č.17 v Rožňave
konaného dňa 20.apríla 2017 o 11.00 hod. v kancelárii č. 117 Mestského úradu v Rožňave

Ing. Juraj Balázs – poslanec MZ

..............................................

Ľudovít Kossuth – poslanec MZ

.............................................

Mgr. Juraj Halyák
samostatný odborný referent
Mgr. Eduard Mihók – poslanec MZ

.............................................
.............................................

