
P r e z e n č n á     l i s t i n a 

zo  zasadnutia  komisie  na  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  v obchodnej  verejnej  súťaži 
na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava, 
konaného dňa 11. 12. 2019 o 14.00 hod. v kancelárii č. 117 Mestského úradu v Rožňave

Ing. Attila Kelecsényi – poslanec MZ                               ..............................................

Ing. Ján Lach – poslanec MZ, zástupca primátora            .................................................

Ing. Juraj Balázs – poslanec MZ                                        .................................................  

Mgr. Juraj Halyák
samostatný odborný referent MsÚ                                     .................................................

JUDr. Andrea Kalinová 
samostatný odborný referent MsÚ                                     .................................................



     Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v obchodnej 

verejnej súťaži na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových 
priestorov užívaných TIC Rožňava 

     ______________________________________________________________

     Na základe uznesenia MZ v Rožňave č. 194/2019 zo dňa 7. 11. 2019 bola dňa 19. 11. 2019 
vyhlásená obchodná verejná súťaž na služby poskytované Turistickým informačným centrom 
Rožňava  a nájom  nebytových  priestorov  Turistického  informačného  centra  Rožňava, 
nachádzajúcich sa na prízemí budovy radnice na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave.
     
     Na  posúdenie  predložených  súťažných  návrhov  bola  primátorom  mesta  Rožňava 
vymenovaná komisia v zložení:

Ing. Ján Lach
Ing. Attila Kelecsényi
Ing. Juraj Balázs
JUDr. Andrea Kalinová
Mgr. Juraj Halyák

   Komisia  zasadala  dňa  11.  12.  2019  o 14.00  hod.  za  účasti  4  členov,  takže  bola 
uznášaniaschopná. Prítomný bol aj Ing. Gabriel Vieszt (verejnosť).

   Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní návrhu boli ponúknutá výška nájomného a cena 
služieb, podnikateľský zámer a odborná spôsobilosť.

Súťažné návrhy v stanovenej lehote doručili:

Názov ponúknutá výška 
nájomného (ročne)

cena služieb (ročne)
poradie

ENVILAW, s. r. o.         3720,- eur          36 000,- € 1.

     Rozhodnutie komisie: Komisia preverila súťažný návrh a konštatuje, že jediný účastník 
splnil  podmienky  súťaže.  Komisia  odporúča  uzavrieť  nájomnú  zmluvu  a zmluvu 
o poskytovaní služieb so spoločnosťou ENVILAW, s. r. o.

Ing. Attila Kelecsényi – poslanec MZ                               ..............................................

Ing. Ján Lach – poslanec MZ, zástupca primátora            .................................................



Ing. Juraj Balázs – poslanec MZ                                        .................................................  

Mgr. Juraj Halyák
samostatný odborný referent MsÚ                                     .................................................

JUDr. Andrea Kalinová 
samostatný odborný referent MsÚ                                     .................................................

V Rožňave dňa 11. 12. 2019
Zapísal Mgr. Halyák

Zápisnicu overuje dňa .............................
                                                                                        .......................................................
                                                                                                         Michal Domik
                                                                                                         primátor mesta


