Zápisnica
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. 4 v Rožňave
konaného dňa 20.apríla 2017 o 11.00 hod. v kancelárii č. 204 Mestského úradu v Rožňave
V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 18/2017 zo dňa
23.2.2017 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
Ľudovít Kossuth - člen
Ing. Erika Šmelková - člen
Erika Szabadosová - člen
Helena Gyüréková - člen
Mgr. Mária Fábiánová - zapisovateľ
Mgr. Eduard Mihók ( náhradník )

Komisia zasadala dňa 20.4.2017 o 11.00 hod. za účasti 5 členov, takže bola
uznášaniaschopná.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili .'1 občania mesta.
Podmienkou na posudzovanie návrhov bola najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá
nemohla byť nižšia ako 6 600,-€.
Súťažné návrhy doručili:
Meno kupujúceho,
adresa
1/Peter Čech, Útulná č.l 1, Rožňava
2/Ing. Miloš Pukanský, Gočovo
113, Vlachovo

Ponúknutá kúpna cena
9200 €
6608 €

Rozhodnutie komisie: Komisia preverila súťažné návrhy a konštatuje, že účastníci splnili
podmienky súťaže ( pozn. uchádzač č.2 neuviedol adresu na obálke návrhu, ale komisia po
hlasovaní uznala jeho návrh za platný ).
Komisia navrhuje predať predmetný byt za kúpnu cenu vo výške 9200 €
s pripočítaním nákladov za zverejnenie inzerátu v denníku Rožňavský Korzár vo výške 30,- €
a za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 120,-€ v prospech Petra Čecha, Útulná č.l 1
Rožňava
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V Rožňave dňa 20.4.2017

Zapísala: Mgr. Mária Fábiánová
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