Zápisnica
zo zasadnutia výberovej komisie na uzatvorenie zmluvy na prenájom
nebytových priestorov Kultúrneho domu, súp. č. 272 o výmere 320,64 m2
konaného dňa 10. 03. 2015 v kancelárii OcÚ Kľačany.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania výberovej komisie
Otváranie obálok a oboznámenie prítomných s ich obsahom
Bližšia prezentácia návrhov zúčastnených uchádzačov verejnej obchodnej súťaže
Vyhodnotenie
Záver

K bodu č. 1:
Starostka obce privítala prítomných a otvorila zasadanie výberovej komisie verejnej
obchodnej súťaže a určila za predsedu výberovej komisie p. Mareka Ďuriša a za členov
p. Marcela Niča, p. Mariana Kubičku a p. Vladimíra Cepku. Zároveň každý člen komisie
podpísal čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazal, že bude dodržiavať všetky stanovené
podmienky vyhodnocovania kritérií verejnej obchodnej súťaže u jednotlivých uchádzačov.

K bodu č. 2:
Starostka odovzdala obálky a celé vedenie zasadania výberovej komisie predsedovi
p. Marekovi Ďurišovi.
Predseda výberovej komisie p. Marek Ďuriš oboznámil všetkých prítomných o počte
prihlásených uchádzačov na prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu, súp. č. 272
o výmere 320,64 m2. Do súťaže sa prihlásili 5 uchádzači (uvedení v poradí doručenia obálok
na OcÚ Kľačany):
1. p. Juraj Dlábik, Koperníkova 1367/1, 920 01 Hlohovec, priniesol obálku dňa
27. 02. 2015 – Podací denník č. 153/2015 , po otvorení obálky boli kritéria súťaže
splnené
2. p. Lenka Paulíková, Kľačany 394, 920 64 Kľačany, priniesla obálku dňa
27. 02. 2015 – Podací denník č. 155/2015, po otvorení obálky boli kritéria súťaže
splnené

3. p. Katarína Tóthová, konateľka spoločnosti LOKATRADE s. r. o, Jurkovičova 17,
949 01 Nitra, priniesla obálku dňa 27. 02. 2015 – Podací denník č. 156/2015, po
otvorení obálky boli kritéria splnené
4. p. Daniela Pekarovičová, Jazerná 18, 949 01 Nitra, priniesla obálku dňa
27. 02. 2015 – Podací denník č. 158/2015, po otvorení obálky boli kritéria súťaže
splnené
5. p. Anna Vašková, Kľačany 121, 920 64 Kľačany, priniesla obálku dňa 27. 02. 2015
– Podací denník č. 159/2015, po otvorení obálky boli kritéria súťaže splnené

K bodu č. 3:
Predseda komisie po otvorení obálok a oboznámení prítomných s ich obsahom vyzval
zúčastnených uchádzačov obchodnej verejnej súťaže, aby predniesli a bližšie oboznámili
prítomných so svojimi zámermi, ktoré mali popísané v podaných obálkach.
Do tejto diskusie sa zapojili prítomní:
- p. Juraj Dlábik
- p. Erik Paulík, ktorý zastupoval p. Lenku Paulíkovú
- p. Anna Vašková

K bodu č. 4:
Po ukončení prezentácie a posúdení predložených návrhov na prenájom nebytových
priestorov predseda komisie oboznámil prítomných, že členovia výberovej komisie obchodnej
verejnej súťaže prerokujú a posúdia jednotlivé návrhy a vyberú najvhodnejší návrh.
Členovia komisie obchodnej verejnej súťaže na základe vyhodnotenia najvhodnejšieho návrhu
určili za víťaza:
p. Katarína Tóthová, konateľka spoločnosti LOKATRADE s. r. o,
Jurkovičova 17, 949 01 Nitra

Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú oznámené všetkým zúčastneným do 5 dní písomne
a taktiež na webe obce a úradnej tabuli obce.

K bodu č. 5:
V závere sa predseda komisie obchodnej verejnej súťaže poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie komisie.

V Kľačanoch 10. 03. 2015

Členovia komisie obchodno-verejnej súťaže:
1. Marek Ďuriš

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

2. Marian Kubička

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

3. Marcel Nič

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

4. Vladimír Cepko

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

Zápisnicu zapísala: Bc. Monika Vívodíková

