
 
P r o t o k o l 

o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom  nehnuteľného majetku mesta 

 
 
 
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 
     Mesto Sereď vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku  - 
mestského trhoviska na Mlynárskej ul. s podmienkami, uvedenými v prílohe č. 1 tohto 
Protokolu. Súťaž bola publikovaná na úradnej tabuli mesta a  na internetovej stránke 
mesta. Na posúdenie predložených návrhov vymenovalo Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi svojim uznesením č. 175/2012  zo dňa  11.09.2012 komisiu v zložení:  Ing. Bystrík 
Horváth – predseda komisie, Ing. arch. Róbert Kráľ - člen , Ing. Norbert Kalinai - člen, 
JUDr. Michal Irsák - člen,  Pavol Kurbel – člen a  Darina Nagyová - členka. 
 Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa 23.10.2011 o 16.30. hod. 
Oboznámila sa s pravidlami obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obch. 
zákonníka, so súťažnými podmienkami a dohodla postup a spôsob posudzovania 
a vyhodnotenia. 
 
 

2. ÚČASTNÍCI  SÚŤAŽE 
 
 Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy títo 
navrhovatelia (v časovom poradí): 
 
1. Roman Matuška - Športclub, Športová 2887, 926 01 Sereď (15.10.2012 o 11.50 hod.) 

 
 
  3. POSTUP POSUDZOVANIA NÁVRHOV 

 
Predložené návrhy boli postupne posudzované z nasledovných hľadísk: 
· dodržanie lehoty na predkladanie návrhov 
· výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti 
 

4.  DODRŽANIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 
       Komisia konštatuje, že z tohto hľadiska je návrh prípustný. 
 
 
5. DODRŽANIE VYHLÁSENÝCH PODMIENOK V OBSAHU PREDLOŽENÉHO       

NÁVRHU 
 

Z hľadiska tohto kritéria komisia konštatuje, že návrh zodpovedá vyhláseným    súťažným 
podmienkam. 

 
 
 
 



6. NÁVRHY ZAHRNUTÉ  DO SÚŤAŽE 
 
Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. a 5. komisia konštatuje, že podľa § 284 
ods.1 a 2 Obchodného zákonníka je prípustné do súťaže zahrnúť návrh  súťažiaceho: 
Roman Matuška - ŠPORTCLUB  
 
 
 
7. VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU Z HĽADISKA VÝHODNOSTI 
 
Komisia vyhodnotila súťaž, a pretože bol podaný len jeden návrh, komisia  o ňom hlasovala 
a: 

jednohlasne (všetkými hlasmi prítomných) o d p o r ú č a     prijať návrh účastníka: 
Roman Matuška – ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 

 
 

Činnosť komisie sa skončila dňa  23.10.2012 o  17.10 hod. 
 
Ing. Bystrík Horváth  ........................................ 
 
Ing. arch. Róbert Kráľ ......................................... 
     
Ing. Norbert Kalinai ........................................... 
           
JUDr. Michal Irsák ............................................. 
     
Pavol Kurbel ....................................................   

 
Darina Nagyová ................................................. 

  
 
 
 
 


