
 
 

Výsledky obchodných verejných súťaží,  

 
ktoré boli zverejnené dňa 04. 10. 2017 v denníku SME a na web stránke TUZVO 

 
   

 

1) Obchodná verejná súťaž:  Predaj nehnuteľností „Slobodáreň TU“ 
 

Predmetom súťaže bol predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Zvolene v katastrálnom území 

Môťová, a to : 

- budovy Slobodáreň TU súpisné číslo 2102, postavenej  na pozemku parc. KN-C číslo 

1318/24 s príslušenstvom – vonkajšími úpravami, ktoré tvorí prípojka vody, prípojka 

kanalizácie a prípojka NN na pozemku parc. KN-C č. 1318/95, 

- pozemkov parc. KN-C číslo 1318/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 792 m2 a  parc. 

KN-C číslo 1318/95 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4178 m2 . 

  

   Nehnuteľnosti sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 1498.  

 

 

Predložené súťažné návrhy: 

 

Odosielateľ- navrhovateľ Adresa sídla 

Obálka doručená  

dňa 

Spôsob doručenia 

Ponúknutá  cena 

v EUR 

BEL-ENERGY s.r.o., 

IČO: 28537688 

 

Na Šťáhlavce 1555/2,  

160 00 Praha 6 - 

Dejvice 

 

27. 10. 2017 

o 08:30 hod. 

osobne 

505 505,00 

 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže: 

 

 V zmysle kritéria na vyhodnotenie súťaže – najvyššia konečná ponúknutá cena sa úspešným 

navrhovateľom stáva BEL-ENERGY s.r.o., IČO: 28537688, so sídlom Na Šťáhlavce 1555/2, 

160 00 Praha 6 - Dejvice, ktorého predložený návrh zodpovedá podmienkam súťaže a ponúknutá 

cena vo výške 505 505,00 Eur  nie je nižšia ako primeraná cena v zmysle súťažných podmienok. 

 
 

2) Obchodná verejná súťaž:  Predaj nehnuteľného majetku „Areál Zlatý potok“ 

 
Predmetom súťaže bol nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 4134: Telocvičňa súpisné číslo 

2159 na pozemku parc. KN-C číslo 5000/6, Škola súpisné číslo 2159 na pozemku parc. KN-C 

číslo 5000/7, Kuchyňa súpisné číslo 2159 na pozemku parc. KN-C číslo 5000/8, Garáže súpisné 

číslo 2159 na pozemku parc. KN-C číslo 5000/20, Sklad plynu súpisné číslo 2159 na pozemku 

parc. KN-C číslo 5000/23, s príslušenstvom a pozemky parc. KN-C čísla 5000/1, 5000/6, 5000/7, 

5000/8, 5000/9, 5000/10, 5000/20, 5000/23, 5000/51, 5000/52 v k. ú. Zvolen, obec Zvolen, okres 

Zvolen. 
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Výsledok obchodnej verejnej súťaže: 

 

V lehote na predkladanie návrhov neboli vyhlasovateľovi súťaže doručené žiadne súťažné 

návrhy. 

 

Obchodná verejná súťaž bude zopakovaná postupom v zmysle ustanovenia §5 ods. 2 a 3 zákona 

č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších 

predpisov.  

 
 

 

 

Vo Zvolene dňa 06. 11. 2017 

 

 

 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., v. r. 

                          rektor 


