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Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj
nehnutel'ného majetku Slovenskej pošty, a.s. (KONM)

Číslo zápisnice
Dátum zasadania
Miesto

03/2021
20.04.2021
Bratislava, Nám. SNP 35, zasadačka 4. poschodie

Zúčastnení členovia KONM:
l, predsedníčka komisie

, členka komisie

lo, člen komisie

, tajomníčka komisie

Na KONM neboli prizvané žiadne osoby.

KONM bola uznášania schopná.

Program
Prijatie zmeny rozhodnutia KONM na odpredaj nehnuteľného majetku v k,ú. Mníšany z dôvodu
dodatočného zistenia chybnej doručenej ponuky a odporučenie v pokračovaní vo verejnom
ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľného majetku v k.ú. Mníšany.

Súčasťou zápisnice sú: Prezenčná listina
Ponuka + obálka uchádzača Ing. Milana Ďureka

Výsledok hlasovania:

záver
Výsledkom hlasovania KONM je:

1. Odporúčanie v pokračovaní vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľného
majetku v k.ú. Mníšany. Na nehnuteľnosť v k.ú. Mníšany bola doručená jediná ponuka zo dňa
15.01.2021 od uchádzača Ing. Milana Ďureka, pričom jej obsahom nebola ponuka na kúpu
nehnuteľnosti v k.ú. Mníšany, ale na nehnuteľnosť v k.ú. Nižná Radvaň, preto uvedená ponuka
uchádzača bola vylúčená.
Hlasovanie KONM: za: 4; proti: O,zdržal sa: O
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" tajomníčka KONM
20.04.2021

. predsedníčka KONM

Komisia pre vyhodnotenie ponuk na odpredaj nehnuteľného majetku SP. as, t 0212021
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Bratislava 20.04.2021

Podpisy členov KONM:

isedníčka komisie

nníčka komisie

'I, členka komisie

~nkomisie
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Komisia pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj nehnutetného majetku SP, as, č 02/2021
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- Ponuka uchádzača

................................................................... " ...Obchodné meno/názov/meno a priezvisko: IlJe HILAIJ •lWll.El:.

Sídlo/miesto podnikania/trvalé bydlisko:

rčD/Dlč/IČ DPH/dátum narodenia/r.č.:

"i__ ">." \.." _
.................. " .....
~.~ i~

"{, ' .• ' I.............................................

. -',

Zápis v obchodnom registri/inej evidencii:
••• '0 •••••• 0 o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bankové spojenie/číslo účtu (IBAN}:

kód SIC (SWIFT): "'-.:-.-..................................... - __ .

E.MAILOVÝ KONTAKT: 7....................................................................................

TELEFÓNNY KONTAKT: .............................................................................

Zasielam Vám žiadosť o kúpu nasledovných nehnuteľností:

t:mo l
stípce
nl'"ypiňa
f}7.ická

'Teňto
stipĽc
nc"ypiňa
fl,7.ická

Pozemky:

I
I

I občan občan
a ncplatca a IlCplat(;l1

;;, ~ , OPli DPIL. ~ ,.Por. Parcelné rdi1.íh~ozemkti. výmera "Katastrálne Čfslolistu .f ;Odbor SpoluvlastníckY Ponúkaná Sadzba J'ouúkaná~člslo člslo ~ územie vlastnictva 'katastrálnv, podiél "kúpna OPli klípna cena
jOkresný úrad '«na bez vrátaoeDPII

~_.,",,;.~, ,-" " "'~ " ~ ~_._~..~ ~
"'" .0". ~ DPJj~" ..,,,L 163/1 Zastavaná plocha a mí.dvorie 219m2 Nižná 1233 Medzilaborce III 20% !2J:>1., OORadvaň



Celkom ponúkaná kúpna cena (pozemok) spolu bez DPH: .......................•.... ,. EUR(túto časť nevypíňa fyzická osoba _ občan
neplatca DPH)

Sadzba DPH: % (túto časť nevypíňa fyzická osoba _ občan a neplatca DPH)

Celkom ponúkaná kúpna cena (pozemok) vrátane DPH: I..p~ ,.EUR

~- Nie som'" platcom DPH.

V .t:!~...~.~!!!i9dňa..~.P'!:i..02.1

......................................
*nehodiace sa prečiarknuť podpis



VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Obchodné meno/názov/meno a priezvisko:

Sídlo/miesto podnikania/trvalé bydlisko:

IČO/DIČ/IČ DPH/dátum narodenia:

ZápiSv obchodnom registri/inej evidencii:

.................................................................................

............ _-- ............................•...............................
. : .-

................................................................................

................................................................... , .

týmto vyhlasuje,

že súhlasí s podmienkami postupu ponukového konania, ktorého predmetom je "Odpredaj
nehnuterného majetku k.ú. Nižná Radvaň, vyhlásených vyhlasovateľom: Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 97S 99 Banská Bystrica na webovom sídle vyhJasovatera.

.
•• , •••••••••• 0 ,. 'o••••• , ••••••••••• , ••••••••••

Podpis uchádzača/štatutárneho
orgánu uchádzača
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