
 

Z á z n a m 

napísaný z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – 

pozemku parcela KN C  č. 1757/253  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 597 m
2
, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 43/2014 zo dňa 28. mája 2014 z parcely KN C č. 

1757/68, katastrálne územie Svidník, pozemku parcela KN C  č. 1757/164  – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 230 m
2 

a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie 

stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“,  za účelom výstavby časti 

druhej etapy IBV nad SPP na týchto pozemkoch a na pozemku parcela KN C č. 

1757/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m
2
, vytvoreného geometrickým 

plánom č. 43/2014 zo dňa 28. mája 2014 z parcely KN C č. 1757/68, v súlade s platným 

Územným plánom mesta Svidník a so spracovanou dokumentáciou pre územné 

rozhodnutie, spracovanou Ing. Jozefom  Capkom – CONCEPT alebo jej úpravou, ktorá 

bude vyhotovená v súlade s  Územným plánom mesta Svidník, zo dňa16. júna 2015. 

 

      Mesto Svidník vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na  predaj nehnuteľného majetku – 

pozemku parcela KN C  č. 1757/253  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 597 m
2
, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 43/2014 zo dňa 28. mája 2014 z parcely KN C č. 

1757/68, katastrálne územie Svidník, pozemku parcela KN C  č. 1757/164  – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 230 m
2 

a odpredaj dokumentácie pre územné rozhodnutie 

stavby „Inžinierske siete IBV nad SPP Svidník, II. etapa“,  za účelom výstavby časti druhej 

etapy IBV nad SPP na týchto pozemkoch a na pozemku parcela KN C č. 1757/252 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 657 m
2
, vytvoreného geometrickým plánom č. 43/2014 zo dňa 

28. mája 2014 z parcely KN C č. 1757/68, v súlade s platným Územným plánom mesta 

Svidník a so spracovanou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, spracovanou Ing. Jozefom  

Capkom – CONCEPT alebo jej úpravou, ktorá bude vyhotovená v súlade s  Územným 

plánom mesta Svidník.  

 

     Primátor mesta stanovil komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk z vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

     Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

     Na obchodnú verejnú súťaž do určeného termínu bola podaná  jedna zapečatená obálka od 

p. Milana Pašeňa – MIJA, Olšavka 57, 090 22 Bukovce,  ponúknutá cena 132 000,- EUR. 

 

      Komisia vyhodnotila túto ponuku a skonštatovala, že spĺňa podmienky obchodnej verejnej 

súťaže s tým, že v rámci referencií doplní adresy uvedených bytových domov. 

 Na základe toho bude  p. Milan  Pašeň  - MIJA  vyzvaný  na uzatvorenie  kúpnej 

zmluvy.  

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Vladimír Žak 

                                                                                                predseda komisie 

 

 

Záznam napísal : 

Oľga Hanasová 


