
Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk 
OVS – odpredaj budovy s. č. 725 a pozemku parc. č. 3374, Chalupkova 5

     Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk v zmysle zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Banská Bystrica na predaj budovy súp. č. 725, Chalupkova 5, Banská Bystrica 
a pozemku parc. č. C KN 3374, katastrálne územie Banská Bystrica

Vyhlasovateľ :
Mesto Banská Bystrica , Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Otváranie obálok : 27.02.2018

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Na začiatku zasadnutia bola jednohlasne zvolená za predsedu komisie Ing. Dana Kaňová, poverená 
vedením oddelenia evidencie a správy majetku mesta a komisia začala rokovať v tomto zložení :

Predseda komisie :
Ing. Dana Kaňová – vedúca odd. PS - ESM

Členovia komisie :

Ing. Igor Kašper – poslanec MsZ Banská Bystrica
Ing. Ján Šabo – poslanec MsZ Banská Bystrica
JUDr. Štefan Bubelíny – vedúci odd. organizačno právneho
Ing. Miroslav Muroň – odd. evidencie a správy majetku mesta

Vyhlasovateľ vyhlásil OVS na predaj budovy súp. č. 725 s príslušenstvom (garáž, oplotenie, 
vodovodná, kanalizačná, elektrická a plynová prípojka a oporný múr) na Chalupkovej ulici č.5 
v Banskej Bystrici, situovanej na pozemku parc. č. C KN 3374 o výmere 301 m², vedeného ako 
zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 4073, katastrálne územie Banská Bystrica.

Podmienky OVS boli zverejnené na stránke www.banskabystrica.sk a na úradnej tabuli mesta dňa 
26.01.2018 a oznam o vyhlásení OVS bo zverejnený v týždenníku „MY“ dňa 30.01.2018.

Lehota na podávanie návrhov skončila dňa 23.02.2018 o 8,00 hod. a lehota na  zloženie zábezpeky 
skončila 23.02.2018 o 24,00 hod.

Zasadnutie komisie sa konalo dňa 27.02.2018  o 09,00 hod na MsÚ Banská Bystrica, III. poschodie 
č. dv.310 za účasti členov komisie navrhnutých primátorom mesta dňa 05.02.2018.

Členovia komisie skonštatovali, že do stanoveného termínu bola doručená ponuka :

1. Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava  - žiadosť obsahovala 
všetky náležitosti stanovené v zverejnených podmienkach OVS. Cenová ponuka :

   

Na základe zverejnených podmienok súťaže, ktorých jediným kritériom hodnotenia bola výška 
kúpnej ceny nehnuteľnosti ( v prípade rovnosti ponuky skoršie podanie návrhu ), členovia komisie 

http://www.banskabystrica.sk/


navrhujú odpredať budovu na Chalupkovej ulici č.5 v Banskej Bystrici, súp. č. 725 s pozemkom 
parc.č. C KN 3374 o výmere 301 m², katastrálne územie Banská Bystrica, uchádzačovi č. 1 – spol. 
Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava,  ktorá splnila všetky 
požadované podmienky OVS vrátane úhrady zábezpeky dňa 12.02.2018 vo výške 10.000,00 € a 
ponúkla sumu – 201.000,00 €.

V Banskej Bystrici dňa 27.02.2018

Zapísal : Ing. Miroslav Muroň

Podpis členov komisie :


