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Zápisnica o priebehu 

obchodnej verejnej súťaže 
 

spísaná dňa 23.12.2016 

 
1. Úvodné ustanovenia  

Vyhlasovateľ: Obec Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153/1, 929-01 Malé Dvorníky,                   

IČO: 00800210, zastúpená Ing. Zoltánom Marczellom, starostom obce, č. účtu:  

SK84 0200 0000 0000 1692 2122. 

 

Predmet súťaže 

odpredaj pozemku vo vlastníctva obce Malé Dvorníky ved. na LV 685,na  parcely reg. „C“  
-  

- s parcelným číslom 346/5 – druh pozemku orná pôda, časť pozemku vo  výmere 

42130 m2 

- parc. číslo 346/203, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 847 m2 

- parc. číslo 346/22, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 164 m2  

 

Obec Malé Dvorníky vyhlásila obchodnú verejnú súťaž s podmienkami uvedeným v prílohe č. 

1 tejto zápisnice. Súťaž bola vyhlásená vyvesením oznámenia na úradnej tabuli obce, 

v regionálnej tlači (týždenník „Žitný Ostrov- Csallóköz“) a na webovom sídle obce 

www.maledvorniky.sk. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.11.2016 schválilo odpredaj pozemkov, 

ktoré sú predmetom súťaže formou obchodnej verejnej súťaže uznesením č. 5/2016, bod. V. 

Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 23.12.2016 komisiou v nasledovnom zložení: Ing. Zoltán 

Marczell - starosta obce, Peter Madarász – zástupca obce, Mgr. Nagy Gabriella- hlavný 

kontrolór. Vyhodnotenie predložených návrhov prebiehalo v súlade s pravidlami a kritériami 

vyhlásených v obchodnej verejnej súťaže. 

 

2. Účastníci súťaže 

Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 22.12.2016 (vrátane) doručil 

vyhlasovateľovi svoj návrh jeden navrhovateľ:  

- wolfcraft SK, s.r.o., sídlom Dunajskostredská 600, 929-01 Malé Dvorníky,  

  IČO: 35 794 780 

 

3. Postup posudzovania návrhov 

Predložený návrh bol postupne posudzovaný z nasledovných hľadísk: 

- dodržanie lehoty na predkladanie návrhov (podľa § 284 ods. 2 Obch.z.) 

- dodržanie vyhlásených súťažných podmienok (podľa § 284 ods. 2 Obch.z.) 

http://www.maledvorniky.sk/


- výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti (§ 286 ods. 2 Obch. zák.) 

 

4. Dodržanie lehoty na predkladanie návrhov   

Komisia konštatuje, že z toho hľadiska je prípustný podaný návrh. 

 

 

5. Dodržanie vyhlásených podmienok súťaže v obsahu predloženého návrhu                                                                               

Z hľadiska tohto kritéria komisia konštatuje, že predložený návrh: 

- zodpovedá vyhláseným súťažným podmienkam 

 

6. Návrhy zahrnuté do súťaže 

Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. a 5. komisia konštatuje, že podľa § 284 

ods. 1 a 2 Obch. zák. je prípustné do súťaže zahrnúť návrh 

jediného súťažiaceho: wolfcraft SK, s.r.o., sídlom Dunajskostredská 600, 929-01 Malé 

Dvorníky, IČO: 35 794 780.  

 

7. Výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti 

 Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok. Po diskusii sa 

členovia komisie k návrhu vyjadrili. Z vyjadrení vyplynul nasledovný záver:  

 

Komisia vyhodnotila v zmysle súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže ako 

výhodného návrhu na odkúpenie pozemkov, ktoré boli predmetom verejnej súťaže ponuku 

spoločnosti wolfcraft SK, s.r.o., sídlom Dunajskostredská 600, 929-01 Malé Dvorníky, 

IČO: 35 794 780.  

 

Činnosť komisie sa skončilo dňa 23.12.2016 o 9,00 hod.  

 

Mená a podpisy členov komisie: 

 

1. Ing. Zoltán Marczell, starosta obce ....................................................... 

 

2. Peter Madarász, zástupca starostu obce ....................................................... 

 

3. Mgr. Nagy Gabriella, hlavný kontrolór ....................................................... 
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