Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej
konanej

dňa

súťaže

4.10.2012

Dňa 4.10 .2012 o 15.00 hod. sa v malej zasadačke MsÚ Vráble uskutočnila obchodná verejná
sút'až na prenájom nebytových priestorov v budov e ZBOV, Hlavná 1221 (MsÚ - prízemie
bývalá prevádzka cukrárne) - priestor o výmere cca 145 m2•

Informácie o konaní sút'aže boli uverejnené na informačných tabuliach mesta, v mestskom
rozhlase, webovej stránke mesta a v novinách Naše Vráble .
V rámci sút'aže bol podaný 1 sút'ažný návrh.
Členovia hodnotiacej komisie doporučili návrh realizovat' a uzatvorit' nájomnú zmluvu
s navrhovateľom, t.j. Monikou Záhorcovou,

Prílohy:
- menovanie členov komisie:
- sút'ažné návrhy
- hodnotenia členov komisie:

Vo Vrábľoch , d ňa 4.10.
Zapísal: Imrich Voj te

- 1x
- 1x
- 5x

..

Monika Z á hor C o v á

MsÚ Vráble
Hlavná 1221
odd. OPČ a SMM

952 Ol VRÁBLE

Vec: Odstúpenie od

súťažného

návrhu

Prehlasujem, že odstupujem od svojho súťažného návrhu na prenájom ostatných
priestorov podaného dňa 04.10 .2012 v rámci obchodnej verejnej súťaže a nájomnú zmluvu na
tieto priestory predloženú Vašou výzvou dňa 10.10.2012 nepodpíšem.

S pozdravom

Menovanie

členov

komisie

Menujem č lenov hodnotiacej komisie obchodnej verejnej
priestorov vo V ráb ľoc h

s úťaže

na

prenájom nebytových

v budove ZBOV , Hlavná 1221 (MsÚ - prízemie bývalá prevádzka cukrárne) - priestor o
výmere cca 145 ni - Il. kolo
S úťaž sa uskutoční d ň a 4.10.2012 o 15.00 hod . v malej zasadačke MsÚ

Členovia kom isie :

1.1 p. Ing. Tibor Tóth
prim átor predseda komisie
2.1 p. Ing. Michal Hud ec
zástupca primátora

OS /f) C{

Véd!

····· '0· ····· ·····;.:·:·············\

3.1 p. Ing. Soňa Červená
prednostka

4.1p. Ing. Mar ian Libiak
.................~

poslanec
5.1 p. Ing. Dagmar Tóthová
poslanec

~

.

S kačanov á

6.1p. Jozef Dem eš
poslanec

p. Imrich Vojt ek
odborn ý garant súťaže
Mgr. Peter Mikl óssy
právny zástupca mesta Vráb le

vo V rábľoch ,

dňa

3.10.20 12

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráb le

