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Zápis 

z pokračovania zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov a výber najvhodnejšieho 

návrhu predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže „Prenájom areálu bývalej MŠ 

v Drocárovom parku s právom kúpy prenajatej veci“ vyhlásenej dňa 6.4.2021 (ďalej len „OVS“) 

 

Dňa 10.6.2021 o 15:30 hodine sa v priestoroch zasadacej miestnosti miestneho úradu 

uskutočnilo pokračovanie zasadnutia komisie za účelom vyhodnotenia a schválenia výsledkov OVS. 

Na pokračovaní zasadnutia komisie boli prítomní členovia komisie: 

1. Členovia komisie s hlasovacím právom z radov poslancov miestneho zastupiteľstva: 

 - Iveta Adamčíková 

 - Mgr. Marián Horenský, PhD. 

 - Ing. Milan Pach 

2. Členovia komisie s hlasovacím právom z radov zamestnancov mestskej časti: 

 - Ing. Miroslav Michalus 

 - Ing. Jaromil Čop 

 - JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková 

3. Členovia komisie bez hlasovacieho práva 

 - Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti 

- JUDr. Imrich Torma LL.M., externý právny poradca 

 

Priebeh zasadnutia 

 

Členovia komisie po oboznámení sa s pripomienkami a požiadavkami doručenými zo strany 

navrhovateľa - spoločnosti TAXANE s.r.o., Kmeťova 30, 040 01 Košice, IČO: 47 785 233 

skonštatovali, že doručené pripomienky sú zásadného charakteru, pričom sa týkajú nielen nájomnej 

zmluvy ako takej, ale aj samotných východísk a podmienok OVS. Ich akceptácia by si vyžadovala 

úpravu schválených podmienok OVS.  

Po vyhodnotení všetkých skutočností a zohľadnení možností postupu, ktorý si Mestská časť 

Košice – Sídlisko KVP ako vyhlasovateľ vyhradila v podmienkach OVS, komisia hlasovala o návrhu 

na zrušenie obchodnej verejnej súťaže, a to bez udania dôvodu, v súlade s ustanovením bodu 2.3. 

Podmienok obchodnej verejnej súťaže, schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP č. 244 zo dňa 25.03.2021. 

Návrh na zrušenie OVS bez udania dôvodu v zmysle bodu 2.3. Podmienok obchodnej verejnej 

súťaže bol schválený v pomere hlasov: 

 Za: 6     Proti: 0   Zdržal sa: 0  

4. Záver 

Komisia pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže dospela k záveru, že s ohľadom na všetky 

okolnosti bude najvhodnejším riešením vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť bez udania 

dôvodu.   
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Podpísaní členovia komisie: 

1. Iveta Adamčíková      ........................................... 

2. Mgr. Marián Horenský, PhD.     ........................................... 

3. Ing. Milan Pach      ........................................... 

4. Ing. Miroslav Michalus     ........................................... 

5. Ing. Jaromil Čop      ........................................... 

6. JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková    ........................................... 

7. Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti   ........................................... 

8. JUDr. Imrich Torma LL.M., externý právny poradca  ........................................... 

 

V Košiciach, dňa 17.6.2021 

Zapísala: JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková 

 


