
Zápisnica
zo zasadnutia Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súťaž o vysiedku

obchodnej verejnej súťaže konaného dňa 18. iúia 2022 na Mestskom úrade

Komisia pre obchodnú verejnú súťaž dňa 13. júna 2022 na základe Mestským 
zastupiteľstvom v Komárne uznesením č. 1707/2022 zo dňa 28. apríla 2022 vyhlásenej 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku:

- pare. registra „C“ č. 1635/10 o výmere 49 051 m^, ovocný sad,

vedený na LV č. 934 v k. ú. Nová Stráž, pre účely poľnohospodárskej výroby

s vyvolávacou cenou vo výške 264,83 eur/ha/rok, celkom 1 299,00 eur/rok ktorá bola 
zároveň najnižším podaním vyhodnotila súťažné návrhy podľa kritérií v zmysle vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže, ponúknutá cena v prípade N-Lél, a.s. je 266,66 eur, v prípade 
Jozefa Ruziesku je 265,03 eur. V súťažnom návrhu Jozefa Ruziesku bolo hospodárske 
využitie zreteľnejšie vysvetlené.
Nakoľko vo výške ponúknutej ceny bol minimálny rozdiel (vo výške 1,63 eur/ha), komisia na 
základe uvedených kritérií nevedela určiť víťaza, z toho dôvodu opätovne zasadala dňa 
18. júla 2022 vtom istom zložení, ako bolo schválené mestským zastupiteľstvom 
a menovaná primátorom mesta v nasledovnom zložení:

1. Ing. Marián Molnár, predseda
2. JUDr. Štefan Bende, člen
3. Mgr. Ildikó Bauer, člen
4. Mgr. Magdaléna Tárnok, člen
5. Ing. Zoltán Bujná, člen

(Prítomní: Ing. Marián Molnár, JUDr. Štefan Bende, Mgr. Ildikó Bauer, Mgr. Magdaléna 
Tárnok, Ing. Zoltán Bujná - viď prezenčná listina)

Komisia opätovne preštudovala všetky materiály podané jednotlivým účastníkom 
OVS. Nakoľko komisia na minulom zasadnutí na základe uvedených kritérií nevedela 
určiť víťaza, rozhodovala hlasovaním a za víťaza navrhuje Mestskému zastupiteľstvu 
v Komárne schváliť podanie Jozefa Ruziesku (návrh č. 2).

Pomer hlasovania: 4-0-1 (za - proti - nehlasoval).

Komárno, dňa 18.07.2022

Mená a podpisy prítomných členov komisie:

1. Ing. Marián Molnár, predseda

2. JUDr. Štefan Bende, člen

3. Mgr. Ildikó Bauer, člen

4. Mgr. Magdaléna Tárnok, člen

5. Ing. Zoltán Bujná, člen


