
Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku 

vyhlasovateľa a vyhodnotenia predložených návrhov podľa ust. §281  - §288 zák. č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

- pozemok parc.č. 1823/9 orná pôda o výmere 1095 m2, evidovaný Okresným úradom 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV č. 1925, v reg. C-KN k. ú. 

Dolné Bzince 

 

Vyhlasovateľ :  

Obec Bzince pod Javorinou 

916 11 Bzince pod Javorinou Dr. Rudolfa Macúcha 348/1 

v zastúpení Ing. Dušan Málik, MBA, starosta obce 

IČO: 00311 456  

DIČ: 2021091380 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom 

Číslo účtu:  5807464001/5600 

IBAN: SK2756000000005807464001  

 

Otváranie obálok s predloženými návrhmi :  dňa 23.06.2022  o 8,00 h. 

Prítomní :  

podľa prezenčnej listiny  

 

Na začiatku zasadnutia bol jednohlasne zvolený  predseda komisie:  Ing. Miroslava 

Ochodnická –zamestnanec obce a zapisovateľka : Ing. Monika Znachorová – zamestnanec 

obce 

 

Členovia komisie : 

Ing. Dušan Málik, MBA – starosta obe 

Ing. Miroslava Ochodnická – zamestnanec obce 

Ing. Monika Znachorová  – zamestnanec obce 

 

Vyhlasovateľ vyhlásil VOS na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa a to: 

- pozemok parc.č. 1823/9 orná pôda o výmere 1095 m2, evidovaný Okresným úradom 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV č. 1925, v reg. C-KN k. ú. 

Dolné Bzince 

 

Podmienky VOS boli zverejnené na stránke obce www.obecbzince.sk a na úradnej tabuli obce 

dňa 25.05.2022 a oznam o vyhlásení VOS bol zverejnený v týždenníku „Pardon“ dňa 

10.06.2022. Lehota na podávanie návrhov skončila dňa 22.06.2022 o 12,00 h. 

 

Zasadnutie komisie sa konalo dňa 23.06.2022 o 8,00 h na Obecnom úrade Bzince pod 

Javorinou v zasadacej miestnosti. Členovia komisie skonštatovali, že do stanoveného termínu 

boli doručené dva návrhy :  

1. Dana Stanová, 811 05 Bratislava, Šancova 66 

2. Zuzana Englerová, 841 02 Bratislava, Pri hrubej lúke 23 

 



Na základe splnenia zverejnených podmienok OVS ktorých jediným kritériom hodnotenia 

bola výška kúpnej ceny nehnuteľnosti členovia komisie navrhujú odpredať nehnuteľnosť 

v k.ú. Dolné Bzince, Obec Bzince pod Javorinou, pozemok parc.č. 1823/9 orná pôda 

o výmere 1095 m2, evidovaný Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom na LV č. 1925, v reg. C-KN k. ú. Dolné Bzince navrhovateľke  Zuzana Englerovej, 

841 02 Bratislava, Pri hrubej lúke 23. 

 

V Bzinciach pod Javorinou,  dňa 23.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 


