
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v   obchodnej verejnej súťaži na 
predaj nehnuteľností v   k.ú. Rožňava,  budovy bývalého kina na Ul. štítnickej v Rožňave, 
súp.číslo 267, zapísanej na LV č.6113,  ktorá je postavená na pozemku parc.č.KN C 2029/2 
a pozemkov  zapísaných  na LV č.4493, parc.č.KN C 2029/2 zast.plocha s výmerou 854 m2, 
parc.č.KN C 2029/3 zast.plocha s výmerou 185 m2, parc.č.KN C 2035/3 záhrada s výmerou 
19  m2,  parc.č.KN  C  2035/2  záhrada  s výmerou  35  m2 a parc.č.KN  C  2035/4  záhrada 
s výmerou 7 m2 konaného dňa 27.3.2018 o   14.00 hod. v kancelárii č.117 Mestského úradu 
v Rožňave
 
 V súlade  s uznesením   Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave  č.20/2018   zo  dňa 
22.2.2018 bola vyhlásená  obchodná verejná súťaž  na predaj  horeuvedených nehnuteľností 
v k.ú. Rožňava. Oznámenie o vyhlásení súťaže bolo uverejnené v denníku Rožňavský Korzár, 
 na úradnej tabuli,  internetovej stránke mesta v Rožňavskej televízii.

Na  posúdenie  predložených  súťažných  návrhov  bola  primátorom  mesta  Rožňava 
vymenovaná komisia v zložení:

Mgr. Dionýz Kemény - predseda
Ing. Juraj Balázs - člen
Ľudovít Kossuth - člen
Mgr. Juraj Halyák – člen

Blanka  Fábiánová - zapisovateľ
Mgr. Eduard Mihók ( náhradník )

Komisia  zasadala  dňa  27.3.2018  o 14.00  hod.  za  účasti  4  členov,  takže  bola 
uznášaniaschopná.

Zasadnutia  komisie  sa zúčastnil  MVDr.  Juraj  Rákossy  a JUDr.  Erika  Mihaliková, 
prednostka MsÚ.

     Podmienkou na posudzovanie návrhov bola najvyššia ponúknutá kúpna cena,  ktorá 
nemohla byť nižšia ako 80 000,-€.

Súťažné návrhy doručili:

Meno kupujúceho,
adresa

Ponúknutá kúpna cena

KESKO MOBILE s.r.o., Šafárikova 
č.4, 048 01 Rožňava
RKT, s.r.o., Čučmianska dlhá č.2, 
048 01 Rožňava
PVRT, s.r.o., Čučmianska dlhá č.2, 
048 01 Rožňava
MVDr. Juraj Rákossy, Jasná .3, 048 
01 Rožňava



    Rozhodnutie komisie:

Občan mesta, MVDr. Juraj Rákossy  pred otváraním obálok vystúpil s pripomienkou ohľadne 
nejasností  súťažných  podmienok.  Uviedol,  že  pri  plnení  súťažných  podmienok  mu nebol 
úplne jasný bod č.3, a to konkrétne v termíne úhrady zábezpeky. Namieta nejasnosť, či je 
splnením podmienky odpísanie zábezpeky z účtu uchádzača alebo pripísanie zábezpeky na 
účet mesta. V podmienkach OVS podľa neho by mal byť uvedený presný termín pripísania 
zábezpeky na účet mesta.

Na základe toho, komisia v súlade s bodom 13. podmienok OVS, využíva svoje právo 
odmietnuť  všetky  návrhy  a  ukončiť  súťaž  ako  neúspešnú.  Komisia  navrhuje  predložiť 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh na prehodnotenie súťažných podmienok OVS a to 
v bode 3.
Komisia  obálky  neotvorila  a odporúča  vrátenie  zábezpeky  a  neporušených  obálok 
uchádzačom.

Ing. Juraj Balázs  ..............................................
 
Ľudovít Kossuth     .............................................

Mgr. Juraj Halyák         .............................................

Mgr. Eduard Mihók     ...........................................

V Rožňave dňa .....................

Zapísala: Blanka Fábiánová

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

                                                                                      

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


