
ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
 
1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: 
 
Obec Smolinské, Smolinské č. 334, 908 42 Smolinské, IČO: 00 309 991     
 
 

2. Hodnotiaca komisia: 
 
Vladimír Smolinský, starosta obce 
Ing. Jozef Došek, poslanec obecného zastupiteľstva 
Peter Kurc, poslanec obecného zastupiteľstva 
Stanislav Maderič, poslanec obecného zastupiteľstva 
Michal Smolinský, poslanec obecného zastupiteľstva 
Daniel Kašák, poslanec obecného zastupiteľstva 
 
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
 
stavebné pozemky v katastrálnom území Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, zapísané na liste 
vlastníctva č. 666: 
 
stavebný pozemok č. 3 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/7, druh orná pôda, výmera 600 m2 
stavebný pozemok č. 11 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/19, druh orná pôda, výmera 710 m2 
stavebný pozemok č. 17 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/25, druh orná pôda, výmera 594 m2 
stavebný pozemok č. 19 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/27, druh orná pôda, výmera 594 m2 
stavebný pozemok č. 23 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/32, druh orná pôda, výmera 640 m2 
stavebný pozemok č. 24 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/31, druh orná pôda, výmera 619 m2 
stavebný pozemok č. 25 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/30, druh orná pôda, výmera 619 m2 
stavebný pozemok č. 27 – pozemok registra „C“ - parc. č. 570/34, druh orná pôda, výmera 841 m2 
 
 
4. Miesto a čas otvárania obálok: 
 
- Obecný úrad Smolinské, dňa 15.04.2020 o 15:30 hod.  
 
 
5. Doručené obálky s ponukou: 
 
- neporušená obálka, doručená dňa 03.03.2020 – v lehote, evid. č. 160/2020 
- neporušená obálka, doručená dňa 17.03.2020 – v lehote, evid. č. 176/2020 
- neporušená obálka, doručená dňa 23.03.2020 – v lehote, evid. č. 182/2020 
- neporušená obálka, doručená dňa 14.04.2020 – v lehote, evid. č. 201/2020 
 
 
6. Účastníci obchodnej verejnej súťaže: 
 
- evid. č. 160/2020: Vladimíra Gážiová, rod. Valachovičová,  št. prísl. SR a Ján Gáži, rod. Gáži, št. prísl. SR 
- evid. č. 176/2020: Lukáš Rehák, rod. Rehák,  št. prísl. SR 
- evid. č. 182/2020: Branislav Kavecký, rod. Kavecký, št. prísl. SR a Monika Kavecká, rod. Drgoncová, št. 
prísl. SR 



- evid. č. 201/2020: Ing. Ján Hudák, rod. Hudák, št. prísl. SR 
 
 
7. Splnenie formálnych náležitostí ponuky: 
 
1. identifikácia uchádzača – splnené 
2. navrhnutá kúpna cena v číselnom aj slovnom vyjadrení s dokladom preukazujúcim schopnosť 
uchádzača uhradiť ním navrhovanú kúpnu cenu – splnené  
3. doklad o zložení zábezpeky – splnené  
4. vyhlásenie uchádzača - splnené 
 
 
8. Plnenie kritéria obchodnej verejnej súťaže 
 
- účastníci obchodnej verejnej súťaže dodržali podmienku minimálnej požadovanej kúpnej ceny  
- vyhodnocovaní účastníci obchodnej verejnej súťaže mali záujem o rôzne stavebné pozemky, nenastala 
situácia, že by uchádzači mali záujem o ten istý pozemok ako o prvý v poradí 
 
 
9. Výsledok obchodnej verejnej súťaže: 
 
Uchádzači Vladimíra Gážiová, rod. Valachovičová,  št. prísl. SR a Ján Gáži, rod. Gáži, št. prísl. SR boli 
vyhodnotení ako úspešní uchádzači o stavebný pozemok č. 17 za navrhnutú kúpnu cenu 10.005,- EUR. 
Uchádzač Lukáš Rehák, rod. Rehák,  št. prísl. SR bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač o stavebný 
pozemok č. 27 za navrhnutú kúpnu cenu 13.000,- EUR. 
Uchádzači Branislav Kavecký, rod. Kavecký,  št. prísl. SR a Monika Kavecká, rod. Drgoncová, št. prísl. SR 
boli vyhodnotení ako úspešní uchádzači o stavebný pozemok č. 19 za navrhnutú kúpnu cenu 10.000,- 
EUR. 
Uchádzač Ing. Ján Hudák, rod. Hudák, bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač o stavebný pozemok č. 
11 za navrhnutú kúpnu cenu 10.750,- EUR. 
 
 
Na Smolinskom, dňa 15.04.2020 
 
 
 
...........................................        ................................................       .......................................... 
 
 
 
 
...........................................        ................................................       .......................................... 
 
 
 
 
 

 


