
Zápis  

zo zasadnutia komisie na posudzovanie súťažných návrhov v rámci obchodnej verejnej 

súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemky pre IBV Nové Hnilíky 

zo dňa 28.07.2022  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Dňa 23.06.2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Stará Turá, a to 

pozemkov: 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

- pozemok parc. č. 4554/10 – orná pôda o výmere 777 m
2 

- pozemok parc. č. 4554/13 – orná pôda o výmere 895 m
2 

- pozemok parc. č. 4554/15 – orná pôda o výmere 905 m
2
 

- pozemok parc. č. 4554/16 – orná pôda o výmere 1104 m
2
, 

     - pozemok parc. č. 4554/19 – orná pôda o výmere 654 m
2
,  

     - pozemok parc. č. 4554/20 – orná pôda o výmere 688 m
2
,  

     - pozemok parc. č. 4554/21 – orná pôda o výmere 748 m
2
,  

ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá, zapísané  na Okresnom úrade Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1  v podiele 1/1 v k. ú. Stará Turá. 

 

 Dňa 27.06.2022 boli zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže na úradnej 

tabuli, na webovom sídle mesta a bola tiež zverejnená informácia v Staroturianskom 

spravodajcovi. 

Lehota na predkladanie návrhov bola stanovená do 25.07.2022 do 15.00 hod. 

 

 V zmysle § 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá bola na 

posúdenie predložených súťažných návrhov schválená komisia v zložení 3 poslancov a dňa 

25.07.2022 primátor mesta menoval 2 členov komisie. Komisia teda pracovala v zložení : 

1. Mgr. Matej Antálek, poslanec MsZ 

2. Mgr. Iveta Gavačová, poslanec MsZ 

3. Mgr. Michal Valenčík, poslanec MsZ 

4. Ing. Jaroslava Antalová, zamestnanec MsÚ  

5. Lenka Galbavá, zamestnanec MsÚ 

 

 Komisia zasadala dňa 28.07.2022 o 14.30 hod. a v zmysle § 17 ods. 2 Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta zvolila zo svojich radov predsedu – Ing. Jaroslavu Antalovú 

a zapisovateľa – Mgr. Ivetu Gavačovú.  

 

 Komisia konštatovala, že v stanovenej lehote na predkladanie návrhov doručil 

vyhlasovateľovi svoj návrh v zalepenej obálke 1 záujemca.  

 Po otvorení obálok komisia konštatovala, že  súťažný návrh doručila dňa 08.07.2022 

č. j. 14196/2022 spoločnosť BIT s. r. o., Stará Turá,  navrhnutá kúpna cena za pozemok parc. 

č.  4554/16 – orná pôda o výmere 1104 m2  EUR 73,01/m
2
. 



 Na základe splnenia podmienok OVS komisia konštatovala, že záujemca splnil všetky  

podmienky OVS a bol teda v súťaži úspešný.  

 

V Starej Turej, dňa 01.08.2022 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Gavačová   ................................ 

 

 

        Ing. Jaroslava Antalová 

               predseda komisie 

         

 

 


