
Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže 
 

1. Úvodné ustanovenia: 
 

   Obec Sulín vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na odpredaj obecných parciel - pozemku KN-C 

140/4 o výmere 1 677 m2, druh pozemku ostatná plocha a pozemku KN-C 141/2 o výmere 

87 m2, druh pozemku záhrada,  ktoré boli vytvorené na základe Geometrického plánu č. 138/2021, 

vyhotoveným spoločnosťou Geodézia O.M. - Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá 

dňa 10.11.2021,  z parcely KN-E 317/1 a 317/2, vedených  na LV č . 691, katastrálne územie 

Veľký Sulín. 

Podmienky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Súťaž bola zverejnená na úradnej tabuli  na 

internetovej stránke obce www.sulin.sk a  v regionálnej tlači Ľubovnianske noviny č. 47 z 12.1.2022. 

 

Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže pozostávala zo starostky a  poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Sulíne: 

 

1. Anna Hiľáková – starostka obce 

2. Ing. Rastislav Hriňák  

3. Bc. Emília Hricková 

4. Bc. Martin Kurcin  

 

Starostka obce zvolala komisiu k vyhodnoteniu podaných návrhov na deň 04. 02. 2022 o 18,30 hod. 

Komisia sa  oboznámila s pravidlami obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného 

zákonníka, so súťažnými podmienkami a dohodla si postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia. 

 
Ponuku v rámci obchodnej verejnej súťaže predložila iba spoločnosť:   

KODIMA s.r.o., Petrovany 379, 082 53 Petrovany, IČO:  53676041,  DIČ: 2121453598 

 

2. Postup posudzovania návrhov: 
 

Predložený návrh bol posudzovaný z nasledujúcich hľadísk: 

- dodržanie lehoty na predkladanie návrhov 

- dodržanie vyhlásených súťažných podmienok 

- výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska ceny 

 

 Lehota na predloženie bola dodržaná – ponuka bola predložená 31. 01. 2022.  

 

 Dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu: 

Z hľadiska tohto kritéria komisia konštatuje, že predložený návrh zodpovedá vyhláseným súťažným 

podmienkam, 

 

 Návrhy zahrnuté do súťaže: 

Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. a 5. Komisia konštatuje, že podľa § 284 ods. 1 a 2 

Obchodného zákonníka je prípustné do súťaže zahrnúť návrhy – všetkých súťažiacich, v tomto prípade 

iba jedného súťažiaceho.  

http://www.sulin.sk/


 

 

3. Výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska ceny:  

     preložená ponuka je vo výške 6,50 €/m2, čo predstavuje 11.466.- €.  

 

Komisia vyhodnotila súťažný návrh v rozsahu ponúkaných podmienok. Komisia  jednomyseľne 

o d p o r ú č a  prijať  súťažný návrh účastníka pozemku sa stala spoločnosť:   

KODIMA s.r.o., Petrovany 379, 082 53 Petrovany 

 

 

 

 

 

1. Anna Hiľáková, starostka obce          ......................................................................... 

 

2. Ing. Rastislav Hriňák                      ................................................................. 

3. Bc. Emília Hricková                         ................................................................. 

4. Bc. Martin Kurcin                             ................................................................. 

                  

 

 

 

V Sulíne, dňa 04. 02. 2022 


