Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného
majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča,
spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok (2. kolo OVS),
konaného dňa 22.03.2021
Zasadnutie Komisie na vyhodnotenie 2. kola obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy mesta
Levoča, spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok (ďalej len „komisia“) sa začalo dňa
22.03.2021 o 9:00 v budove Mestského divadla na Námestí Majstra Pavla 58, Levoča súčasne s verejným
otváraním obálok v súlade s bodom V, ods. 1 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve
obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok
(ďalej len „OVS“).
Mgr. Martin Drahomirecký oficiálne otvoril verejné otváranie obálok a predstavil všetkých členov komisie.
Komisia následne zvolila Jána Lorka ako overovateľa zápisnice. Mgr. Martin Drahomirecký potom všetkých
zúčastnených oboznámil s postupom vyhodnocovania návrhov zmlúv, doručených vyhlasovateľovi v rámci
tejto OVS tak, ako bolo uvedené v Oznámení o vyhlásení OVS. Zúčastneným bol zároveň poskytnutý
priestor na doplňujúce otázky, ktorý nikto z nich nevyužil. Následne komisia pristúpila k otváraniu obálok
v poradí, v akom boli doručené vyhlasovateľovi OVS. Komisia najprv skontrolovala neporušenosť obálky,
potom ju otvorila, nahlas a zreteľne bol prečítaný dátum a čas jej doručenia vyhlasovateľovi OVS,
identifikácia navrhovateľa/navrhovateľov, parcelné číslo pozemku/pozemkov, o ktorých nadobudnutie
má/majú navrhovateľ/navrhovatelia záujem, a výška kúpnej ceny pozemku/pozemkov. Komisia zároveň
skontrolovala, či doklad o zložení zábezpeky tvorí prílohu súťažného návrhu.
Komisia takto otvorila spolu 12 obálok. V jednom prípade komisia zistila, že v súťažnom návrhu p. Martina
Dzurillu boli vybielené a následne prepísané niektoré údaje. Na výzvu člena komisie RNDr. Vladimíra
Adamkoviča, či tento navrhovateľ nie je prítomný na verejnom otváraní obálok, sa p. Dzurilla prihlásil
a potvrdil, že tieto úpravy súťažného návrhu vykonal sám ešte pred jeho doručením vyhlasovateľovi
obchodnej verejnej súťaže.
Verejné otváranie obálok bolo ukončené dňa 22.03.2021 o 10:00.
Komisia pokračovala v neverejnom vyhodnocovaní jednotlivých súťažných návrhov, kontrolovala splnenie
podmienok OVS a vyhodnotila súťažné návrhy. Komisia skonštatovala, že všetky súťažné návrhy splnili
kritériá OVS, zostavila poradie uchádzačov podľa parcelných čísel pozemkov a výšky kúpnej ceny, a ako
úspešných účastníkov OVS označila týchto účastníkov:
Parcelné č.
pozemku
KN-C

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu účastníka súťaže

2878/15

František Koperdák a Katarína Koperdáková, Czauczika 1, Levoča

40 100

2878/29

Jozef Angelovič a Veronika Angelovičová, Okružná 64, Stará Ľubovňa

70 010

2878/30

Peter Sminčák a Zuzana Sminčáková, Francisciho 47, Levoča

43 034

2878/31

Ing. Tomáš Lasák a Ing. Jana Lasáková, Pri prameni 12, Levoča

45 510

2878/32

Bez predloženého súťažného návrhu (pozemok bude predávaný v 3. kole súťaže)

2878/33

Mgr. Peter Turek, Pri prameni 9, Levoča

42 324

2878/34

Ing. Ivan Fígeľ a Ing. Mária Fígeľová, Francisciho 22, Levoča

40 501

2878/35

Ing. Peter Antal a Veronika Antalová, Za sedriou 38, Levoča

57 810

Činnosť komisie bola ukončená dňa 22.03.2021 o 10:30 hod.

Výška
kúpnej ceny
v EUR

-

RNDr. Vladimír Adamkovič – člen komisie:

________________________

Miroslav Dunčko – člen komisie:

________________________

Mgr. Jaroslav Kramarčík – člen komisie:

________________________

Ján Lorko – člen komisie a overovateľ zápisnice:

________________________

JUDr. Pavol Papcun – člen komisie:

ospravedlnený

Ing. Mária Rerková – člen komisie:

________________________

Zapísal: Mgr. Martin Drahomirecký, 22.03.2021

________________________

