Mestský úrad Kolárovo
Na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 01.02.2016
K bodu rokovania číslo: 10/a

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne „JUH“

Predkladá: Ing. Mgr. Zoltán Finta
- Prednosta MsÚ
Spracovala: Zita Kulichová

Uložené prejednať v komisiách: -

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie, dôvodová správa

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1./
informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 15.01.2016 na
odpredaj nehnuteľností v zóne „JUH“ parc. č. 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 84-99, 101-108
a 211-216 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, druh pozemku orná pôda za účelom stavania
rodinných domov, rodinných domov v radovej zástavbe a obytných domov.

Határozati javaslat
A Gútai Városi Önkormányzat
A./ tudomásul veszi
- 1./ a 2016 január 15-én kiértékelt versenytárgyalásról szóló tájékoztató anyagot, amely a Gúta
város kataszterében, 4941-es sz. tulajdonlapon „C“ regisztrációban vezetett 28734/11-14, 29,
40, 50, 52, 55, 84-99, 101-108 a 211-216 -os parcellaszámú, szántóföld besorolású telkek
eladására volt meghirdetve családi házak, családi sorház valamint lakóházak építése céljából

Dôvodová správa
Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 342/2015-A/1 zo dňa
14.12.2015 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž. Na OVS nedoručil ani jeden účastník súťažný návrh

Informatívna správa
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 15.01.2016

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 342/2015-A/1
zo dňa 14.12.2015 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti:
v zóne „JUH“ parc. č. 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 84-99, 101-108 a 211-216 v k. ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941, druh pozemku orná pôda za účelom stavania rodinných domov, rodinných domov
v radovej zástavbe a obytných domov.

Súťaž bola zverejnená na úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta, na Gúta TV
a v týždenníku Dunatáj.
Súťažiaci mohli podať svoj súťažný návrh dňa 14.01.2016 do 14,00 hod na Mestskom úrade
v Kolárove.
Na posúdenie predložených návrhov Mestské zastupiteľstvo v Kolárove uznesením č.
108/2015-A/1 zo dňa 30.03.2015 vymenovalo komisiu v zložení: Ing. Ladislav Ferencz,
Attila Fekete, Tamás Hájas, Bc. Ernő Kárpáty, Ing. Mgr. Zoltán Finta, Ing. Imrich Mészáros,
Zita Kulichová.
Komisia zasadala k vyhodnoteniu OVS dňa 15.01.2016 o 9,00 hod.
Do konca lehoty na predkladanie návrhov doručili vyhlasovateľovi svoje návrhy nasl.
súťažiaci:
na pozemok s parc. č. 28734/84 – druh pozemku orná pôda o výmere 910 m2:
Dávid Sipos a manž. Denisa Siposová, obaja bytom Kolárovo, Školská 15/46 , výška
navrhovanej kúpnej ceny: 15,10 €/m2
na pozemok s parc. č. 28734/98– druh pozemku orná pôda o výmere 1.067 m2:
Kornélia Terbáková, rod. Bartová, Komoča č. 308, výška navrhovanej kúpnej ceny: 15,-€/m2

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok. Z vyjadrení členov
komisií vyplynul nasledovný záver:
komisia jednohlasne prijala súťažný návrh účastníka :
na pozemok s parc. č. 28734/84: Dávid Sipos a manž. Denisa Siposová, obaja bytom
Kolárovo, Školská 15/46
na pozemok s parc. č. 28734/98: Kornélia Terbáková, rod. Bartová, bytom Komoča č. 308,

