Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej
konanej

dňa

súťaže

31.5.2012

D ňa 31.5.2012 o 15.00 hod . sa v malej zasadačke MsÚ Vráble uskutočnili obchodné verejné
súťaže

na prenájom:

1. sídl. Lúky č. 1310 - budova bývalého kovoplastu 1. posch. priestor o

výmere cca 83 m', min. cena za podlahovú plochu 40 €/ m 2/rok
2. Pozemok - záhrada parc. č. 173 o výmere cca 2304 ni na účely
záhrady pri KD Dyčka , min. cena za pozemok 0,15 €/m 2/rok

Informácie o konaní súťaže boli uverejnené na informačných tabuliach mesta, v mestskom
rozhlase , webovej stránke mesta a v novinách Naše Vráble.
V rámci súťaže bol podaný 1 súťažný návrh pre nebytový priestor 1), ani jeden súťažný
návrh pre nebytový priestor 2). Hodnotiaca komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu so
spoločnosťou PROVIDER S.r.o. s predloženou ponukou, nakoľko spl ňala podmienky súťaže.

Prílohy:
- menovanie členov komisie: - 2x
- súťažné návrh pre priestor 1) - 1x
pre priestor 2) - O

- hodnotenia členov komisie:

- 6x
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Menovanie

členov

komis ie

Menujem členov hodnotiacej kom isie obchodnej verej nej súťaže na
priestorov a pozemku vo Vrábľoch

prenájom nebytov ých

1. sídl. Lúky č . 1310 - budova býva lého kovoplastu 1. posch . priestor o výmere
2
83 m 2 , min . cena za podlaho vú plochu 40 E/ m /rok

cca

2. Pozemok - záhrada parc. č . 173 o výmere cca 2304 m na účely záhrady pri KD
2/rok
Dyčka , min. cena za pozemok 0,15 E/m
2

Súťaž sa uskutoční d ň a 3 1. 5.2012 o 15.00 hod . v malej zasadačke MsÚ
Členovia komisie :

1.1 p. Ing. Dušan Kúdela - predseda komisie
poslanec

2.1 p. Ladislav Pecek
poslanec

3.1 p. Bc. Július Ploth
poslanec

p. Imrich Vojtek
odborný garant súťaže

vo Vrábľo ch ,

dňa

29.5.20 12

- -"""lIIIl:::::=:::::" - -mg. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble

