
~~.
Q) .
>
~ POSTA

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj
nehnuteľného majetku SP, a.s.(KONM)

Číslo zápisnice
Dátum zasadania
Miesto

OS/2019
22.08.2019
Bratislava, Nám. SNP 35

Zúčastnení členovia KONM:
predsedníčka komisie

.člen "komisie
členka komisie

tajomníčka komisie,
.. zasadnutia KONM, z dQvodu čerpania dovolenky, nezúčastniiL.

KONM bola uznášaniaschopná.

Program

členka komisie, sa

Otvorenie obálok s ponukami na kúpu nehnutel'ného majetku SP, a.s. a vyhodnotenie ponúk na klipu
nehnuteľného majetku SP, a.s., v zmysle OS-75 Odpredaj nehnutel'ného majetku SP, a.s., a OP-75/01
Štatút Komisie pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj nehnutel'ného majetku SP, a.s.

Predmetom odpredaja nehnutel'ností vo vlastníctve SP, a.s., boli nehnuteľnosti v k.ú.: Kunova Teplica,
Mníšany, Nižná Radvaň, Klenovec, Trenčianska Teplá, Batizovce, Nový Tekov.

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebolá Slovenskej pošte, a.s., doručená žiadna ponuka.

Súčasťou zapisnice sú: Vyhodnotenie ponúk
Prezenčna listina členov KONM a prizvaných osôb
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Výsledok hlasovania:

Záver
Výslédkom hlasovania KONMje:

1. Odporúčanie v pokračovaní verejného ponukového konania na odpredaj néhnutefného
majetkuprinehnutel'nostiach zpredchádZ~júc.ich kôl a tiež zahrnutie prípadných nových
objektov na odpredaj v prvom kole.

Hlasovanie KONM:za:3; proti:O,Zdŕta,l$a: b

2. Najbližšie zasadnutie KONMsa uskut9(;nf diít:l 20,oä.20t9 01'1.00 hod v budove
SlovenskejpoštY,a.s., Partizánska césta9,975 99 BahskáBystricél.

Zapísal
Dňa
Schválil

F~S51Jver.02*fNT*

Ij; člen KONM

____), predsE:1dnfcka,KONM

K()misia pre vyhodnoteni" p()nÚkna odpredaj nehmJterileho.majetkuSP; a.s .. C. 05/2019
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Príloha k Zápisnící zo zasadnlitia KONM ..Vyhodnotenie ponÚk na odpredaj nehnutel'ného majetku SP, a.s.

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka.

Prílohač.1

Nehnutel'nosť-k. Ú. Záujemca o kúpu Ponuka Pon uková Minimálna Poznámky
-_.

zo Vyhodnotenie ponuky,
dňal kúpna cena predajná cena (lehota záver - odporučenie KONM
doručená (€) (€) viazanosti,
dňa výhrady záujem Icova pod.)

Kunova Teplica Žiadentáujemca - pokračovaf v odpredaji
Mnišany Ziaden záujemca - pokračovaf v odpredaJi -_.-

Nižná Radvaň Žiaden záujemca - pokračovať v odpredaji I
Klenovec Žiaden záujemca - pokračovať v odpredaji
Trenčianska Teplá I Žiaden .záujemca - pokračovať v odpredaiíBatizovce l Ziadén záuiemca - pokračovať v odpredaji
No~ Tekov .JJ~iaden záujemca- pokračovať v odpredaíi

8ratislava26.08.2019

Podpisy cien ov KONIIJl:

, predseda KONM

i,tlen KONM

1, členka KONM

Kómisiaprevyhodncitenie ponúk na odpredaj nehnuteľného majetku SP. a.s.. Č. OS/2019
3/3


	00000001
	00000002
	00000003

