
Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Spis č. 1942/2018

Zápisnica
z vyhodnotenia súťažných návrhov

obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku 
na základe uznesenia MsZ č. 265/2017 zo dňa 05.10.2017

Predmet súťaže: predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, na Holubyho 23, vo 
vlastníctve Mesta Pezinok, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 
3740:
pozemok registra "C" parcelné číslo 4628, výmera 1762 m2, druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie
stavba súpisné číslo 58 na parcele číslo 4628, popis stavby Stavba

Podmienky:
1. Minimálna kúpna cena: 400 000,00 EUR
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
3. Lehota na podávanie návrhov: 07.03.2018 (streda) do 14.00 hod.
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 
a viacerých návrhov

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená a zverejnená:
1) na mestskej internete vej stránke www.pezinok.sk.
2) na mestskej úradnej tabuli,
3) v Televízii Pezinok - v telenovinách
4) v časopise Pezinčan, v číslach za november 2017, december 2017, január 2018, február 

2018
5) v januári 2018 bol na balkón budovy umiestnený plagát „Na predaj“.

S niekoľkými záujemcami sa uskutočnili stretnutia v kancelárii a zároveň boli uskutočnené 
obhliadky.

Do stanovenej lehoty na podávanie návrhov bol predložený jeden návrh.

Dňa 08.03.2018 bola ponuka otvorená, za účasti nasledovných osôb:
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
Ing. Miloš Andel, zástupca primátora mesta Pezinok
Ing. Alena Gusejnova, vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Pezinlcu 
Mgr. Peter Štetka, právnik Mestského úradu v Pezinlcu

Ponuka č. 1, prišla 07.03.2018 o 9,02 hod. (registrovaná pod č. 6350)
Navrhovateľ (záujemca): Development In Slovak Investments, s.r.o., sídlo: Myslenická 
2/C/4660, Pezinok 902 01, IČO: 34 109 099, IČ DPH: SK 2020360914, Registrácia: 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 13088/B, štatutárny 
orgán: konateľ Ing. Viliam Frič 
Uvedené bankové spojenie

http://www.pezinok.sk


Kontakty: uvedený telefón aj mail 
Ponúkaná cena: 401 000,00 EUR
V návrhu je prehlásenie, že sa zaväzuje nehnuteľnosti odkúpiť v stave akom sa nachádzajú 
a že súhlasí so všetkými podmienkami súťaže
Súčasťou ponuky bol aj výpis z registra partnerov verejného sektora, číslo vložky: 13335, pre 
navrhovateľa, s uvedením konečného užívateľa vhod, ktorým je konateľ spoločnosti

Ponuka splnila podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Vzhľadom na predloženie len jednej ponuky, nebude uskutočnená elektronická aukcia na 
predaj majetku.

Dňa 09.03.2018 bol navrhovateľ informovaný o výsledku OVS elektronicky.

Dňa 12.06.2018 bola podpísaná kúpna zmluva s víťazným uchádzačom.

Zápisnicu spísal dňa 20.06.201 
Mgr. Peter Štetka


