
 
Z á p i s n i c a  

o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže 
na nájom  Mestského trhoviska  na Mlynárskej ulici 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 
Na základe  uznesenia č. 34/2018, zo dňa  15. 02. 2018,  mesto Sereď vyhlásilo obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na  objekt Mestského 
trhoviska  na Mlynárskej ulici -  nehnuteľného majetku: 

- parcely číslo 3129/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 949 m2  
- parcely číslo 3129/3 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 710 m2, 
- parcely číslo 3129/5  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 a budovu na nej  

postavenej so súpisným číslom 3092 - sociálne zariadenie,  
všetko zapísané na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, 

hnuteľného majetku - predajných stolov v počte 36  kusov, umiestnených  na  pozemku, ktorý 
je  predmetom  nájmu. 
 
       Na posúdenie   predložených  návrhov zmlúv vymenovalo mestské zastupiteľstvo komisiu 
v zložení:  predseda -  Ing. Bystrík Horváth,    členovia - Ing. Marek Lovecký, Mgr. Marta 
Némethová, Dušan Irsák  a Darina Nagyová- zároveň zapisovateľka. 

Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných návrhov zmlúv dňa 07.03. 2018  o  17.05 hod. 
Oboznámila sa s pravidlami obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obch. zákonníka 
so súťažnými podmienkami, dohodla postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia. 
 
2. ÚČASTNÍCI  SÚŤAŽE 

Do konca lehoty na predkladanie návrhov  bol doručený jeden súťažný návrh: 
Roman Matuška - ŠPORTCLUB , Športová 2887, Sereď 
 

 
3. POSTUP POSUDZOVANIA NÁVRHOV 
    Predložený návrh bol posudzovaný z nasledovných hľadísk: 

a) dodržané lehoty na predkladanie návrhov 
b) dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu 
c) výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti 

 
     a.) DODRŽANIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 
          Komisia konštatuje, že z tohto hľadiska je  podaný návrh prípustný. 
 
     b.) DODRŽANIE VYHLÁSENÝCH PODMIENOK V OBSAHU PREDLOŽENÉHO    

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

 
4. NÁVRHY ZAHRNUTÉ  DO SÚŤAŽE 
    Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu  3. komisia konštatuje, že podľa § 284 
ods.1 a 2 Obchodného zákonníka je prípustné do súťaže súťažný návrh zahrnúť. 
 
 
5  VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU Z HĽADISKA VÝHODNOSTI 



Komisia vyhodnotila súťažný návrh v rozsahu ponúkaných podmienok – posúdila návrh – 
ponúknutú výšku ročného nájomného a skonštatovala,   že návrh spĺňa  podmienky súťaže 
a členovia komisie hlasovali o prijatí návrhu: 
 
Záver: Komisia, na základe výsledku hlasovania, jednomyseľne   o d p o r ú č a     prijať 

návrh zmluvy účastníka: Romana Matušku, Športclub, Športová 2887, Sereď 
   ................................................................................................ 
 
    činnosť komisie sa skončila dňa  07. 03.2018 o 18.00 hod.  
 
 podpísané  
       Ing. Bystrík Horváth        .............................................. 
 podpísané 

Ing. Marek Lovecký............................................... 
 neprítomná 

Mgr. Marta Némethová.............................................. 
     podpísané 

Dušan Irsák................................................. 
podpísané 

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

 
 
 
 

 

 

 

 


