
 

 

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 (3. kolo OVS), 

konaného dňa 07.04.2021 
 

Zasadnutie Komisie na vyhodnotenie 3. 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 
13.04.2021 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 Miroslava Dunčka 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 a výška kúpnej ceny pozemku. Komisia 
zároveň skontrolovala, či doklad o zložení zábezpeky tvorí prílohu súťažného návrhu. 

Komisia takto otvorila spolu 3 obálky. Verejné otváranie obálok bolo ukončené dňa 07.04.2021 o 09:30. 

Komisia pokračovala v neverejnom vyhodnocovaní jednotlivých súťažných návrhov, kontrolovala splnenie 
podmienok OVS a vyhodnotila súťažné návrhy. Komisia skonštatovala, že dva z troch súťažných návrhov 
nesplnili kritériá OVS. Konkrétne šlo o návrh p. Martina Dzurillu a návrh manželov Ing. Petra Teplicu 
a Aleny Teplicovej. Títo účastníci OVS nesplnili podmienku účasti v OVS, uvedenú v časti IV., ods. 9 
Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže tým, že finančná zábezpeka nebola zložená na účet 
vyhlasovateľa OVS v stanovej lehote, t. j. pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň predchádzajúci 
dňu uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov. V oboch uvedených prípadoch bola zábezpeka 
pripísaná na účet na účet vyhlasovateľa dňa 07.04.2021, t. j. deň po uplynutí lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov. 

Pre úplnosť uvádzame celé znenie časti IV., ods. 9 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže: 
Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť návratnú účastnícku zálohu – finančnú 
zábezpeku vo výške 5000 EUR prevodom na účet vyhlasovateľa IBAN SK97 1111 0000 0066 0871 
7007(do poznámky meno a priezvisko). Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň 
predchádzajúci dňu uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov. Zloženie finančnej zábezpeky je 
účastník súťaže povinný preukázať dokladom banky o úhrade, ktorý je povinnou prílohou predloženého 
súťažného návrhu. Účastník v súťažnom návrhu taktiež uvedie údaje o bankovom účte, na ktorý mu bude 
v stanovených prípadoch vrátená zložená finančná zábezpeka. Poplatky spojené so zložením a vrátením 
zábezpeky znáša účastník súťaže. 

Ako úspešného účastníka OVS komisia označila tohto účastníka: 

Parcelné č. 

pozemku 

KN-C Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu účastníka súťaže 

Výška 

kúpnej ceny 

v EUR 

2878/32 Mgr. Andrea Barbušová, V. Greshika 4, Levoča 41 672 

Činnosť komisie bola ukončená dňa 07.04.2021 o 10:00 hod. 

 

 



 

RNDr. Vladimír Adamkovič, člen komisie:    ________________________ 

Miroslav Dunčko – člen komisie:     ________________________ 

Mgr. Jaroslav Kramarčík – člen komisie:    ________________________ 

Ján Lorko – člen komisiea overovateľ zápisnice:   ________________________ 

JUDr. Pavol Papcun – člen komisie:     ________________________ 

Ing. Mária Rerková –člen komisie:     ________________________ 

Zapísal: Mgr. Martin Drahomirecký, 07.04.2021   ________________________ 


