Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže

Obec Nová Ves nad Žitavou vyhlásila verejnú obchodnú súťaž s podmienkami, uvedenými v prílohe č.1
tejto zápisnice.

1. Úvodné ustanovenie
Súťaž bola publikovaná na úradnej tabuli v obci od 13.12.2021 do 19.1.2022, ďalej boli podmienky
súťaže uverejnené na webovom sídle www.novavesnadzitavou.sk od 13.12.2021 do 29.12.2021.
Okrem www stránky a úradnej tabule, bol oznam o VOS zverejnený v regionálnych novinách
Zlatomoravsko č.50 zo 17. decembra 2021.
Nakladanie s majetkom obce formou VOS odsúhlasilo OZ na svojom 27. zasadnutí uznesením
204/2021. Podmienky VOS a komisiu na vyhodnotenie ponúk odsúhlasilo OZ na svojom 27. zasadnutí
9.12.2021 uznesením č.204/2021. Členmi komisie sa stali: Jaroslav Šimek, Peter Gúcky, Martin Fröhlich
Ponuky do OVS bolo možné podávať do 19.1.2022 do 10,00 hod. na Obecný úrad v Novej Vsi nad
Žitavou.
Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných návrhov dňa 19.1.2022 o 17,00 hod. na Obecnom úrade
v Novej Vsi nad Žitavou, oboznámila sa s pravidlami obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až §288
Obchodného zákonníka, so súťažnými podmienkami a dohodla si postup posudzovania
a vyhodnotenia.
2. Účastníci súťaže
Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo navrhovatelia:
1. Michal Kozický
2. Adam Koprda
3. Postup posudzovania návrhov
Predložené návrhy boli postupne posudzované z nasledujúcich hľadísk:
-

Dodržanie lehoty na predkladanie návrhov ( podľa § 284 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Vloženie zábezpeky v hodnote 1 500€ na účet vyhlasovateľa
Dodržanie vyhlásených súťažných podmienok ( podľa § 284 ods. 1 Obchodného zákonníka)
t.j. - najmenšia minimálna suma za m2 – 1,50€ ( spolu najmenej 3187,5€)
Výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti – spôsob využitia pozemku ( podľa §
286 ods. 2 Obchodného zákonníka)

4. Dodržanie lehoty na predkladanie návrhov
4.1 Komisia konštatuje, že z tohto hľadiska sú prípustné návrhy, ktoré podali:
1. Michal Kozický
2. Adam Koprda
4.2 Komisia konštatuje, že z tohto hľadiska sú neprípustné návrhy, ktoré podali:
1

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Vloženie zábezpeky
Zábezpeku vložil uchádzač :
1. Michal Kozický 17.1.2022
2. Adam Koprda

13.1.2022

6. Dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu
Z hľadiska tohto kritéria komisia konštatuje, že predložené návrhy (návrh + cena)
1. Michal Kozický

2,00 €/m2

2. Adam Koprda

2,10 €/m2

zodpovedajú vyhláseným súťažným podmienkam
7. Hľadisko spôsobu využitia pozemku:
Michal Kozický – rekultivácia pôdy, výsadb a pestovanie plodín
Adam Koprda – pestovanie vínnej révy
8. Návrhy zahrnuté do súťaže
Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. až 7. komisia konštatuje, že podľa § 284 ods. 1 a 2
Obchodného zákonníka je prípustné do súťaže zahrnúť návrhy:
1. Michal Kozický
2. Adam Koprda
9. Výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti
Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok. Na základe zverejnených
podmienok obchodno-verejnej súťaže, je najvhodnejší návrh:
Adam Koprda – najnižšia cena

Komisia zriadená OZ na 27. zasadnutí 9.12.2021 uznesením č.204/2021, odporúča starostke obce
vypracovať a podpísať Zmluvu o predaji pozemku s uchádzačom: Adamom Koprdom
V Novej Vsi nad Žitavou 19.1.2022

2

Členovia komisie:
Jaroslav Šimek ......................................................................................
Peter Gúcky

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

Martin Fröhlich ......................................................................................

Zapísala:
Mgr. Mária Korčoková ............................................................................

Príloha č.1 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
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