
 1 

MESTO NOVÁ DUBNICA 
Sídlo : Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 

         

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 
verejnej obchodnej súťaže  

„Predaj nehnuteľnosti : 1 - izbová bytová jednotka ... byt č. 11, nachádzajúci sa v bytovom 

dome súp. č. 18, vchod 7, ul. Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“, 

ktorá bola vyhlásená podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 

§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

1.  Zoznam členov komisie :  

Ing. Marián Medera - predseda komisie    

Bc. Pavol Pažítka  - člen komisie   

JUDr. Miroslav Holba - člen komisie 

Ing. Silvia Kiačiková - člen komisie  

Ing. Robert Ruman - člen komisie   

 

2.  Zoznam všetkých navrhovateľov, ktorí predložili ponuku : 

Por. 

číslo 

Dátum doručenia 

návrhu 

Podacie číslo  

MsÚ ( č. j. )  

Žiadateľ Počet 

ponúk 

Ponúkaná 

odkupná cena 

Poznámky 

1 21.03.2013 

 
1700/2013 Eva Hollá, 

 
1 14 405,00 € zábezpeku 

uhradila 

 

3. Poradie úspešnosti návrhov s odôvodnením ich umiestnenia : 

Umiestnenie Podacie číslo  

MsÚ ( č. j. )  

Žiadateľ Počet 

ponúk 

Ponúkaná 

cena 

Poznámky 

1. miesto 1700/2013 Eva Hollá, 
 

1 14 405,00 € 

 

zábezpeku  

uhradila 

 

Komisia posúdila, či : 

a) doručené návrhy zodpovedajú vyhláseným Súťažným podmienkam 

b) obsahujú všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok, najmä či 

obsahuje :  

 ponúknutú minimálnu kúpnu cenu 

 čestné vyhlásenie 

 doklad o úhrade zábezpeky 

 bola predložená žiadosť v lehote určenej v podmienkach súťaže – do 28.03.2013 

do 12:00 hod. 

 

4. Komisia konštatuje, že  predložený  návrh č. j.  MsÚ 1700/2013  na  odkúpenie  nehnuteľnosti  

    splnil Súťažné podmienky. 

 
5. Vzhľadom k uvedenému : komisia  stanovila  ako víťaza  obchodnej verejnej súťaže – Evu Hollú.  

    Víťaz obchodnej verejnej súťaže splnil všetky súťažné podmienky. 

Písomný súhlas fyzickej osoby so zverejnením svojich osobných údajov v súvislosti s úkonmi 

súvisiacimi s obchodnou verejnou súťažou boli predmetom Súťažných podmienok. Kontrola 

výsledkov je možná v rámci platnej legislatívy.  

 

Ing. Róbert Ruman - administrátor  

 

V Novej Dubnici dňa 03.04.2013 

 


