ZÁPISNICA Z PONUKOVÉHO KONANIA
ZO DŇA 27.02.2020 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU

Komisia:
Ing. Katarína Belanová, PhD.
Ing. Ján Bučan
Ing. et Ing. Filip Kuffa

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie

Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce ponúkli v ponukovom konaní na prenájom
nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť a je dlhodobo
nevyužívaný našou organizáciou. Jedná sa nasledovný nehnuteľný majetok:
1. STAVBY:
1.1. Administratívna budova-brusiareň súp. č. 18 na parcele č. 18/4 HIM č. 0200310
- zast. plocha 266 m2
1.2. Budov 4 strannej frézy súp. č. 19 na parcele č. 18/2, HIM č. 0200300 - zast.
plocha 264 m2
1.3. Objekt píly Bongiovanni súp. č. 20 na parcele č. 18/3, HIM č. 0200278 - zast.
plocha 271 m2
1.4. Sklad č. 2 - prírezovňa súp. č. 21 na parcele č. 18/5, HIM č. 0200295 - zast.
plocha 153 m2
1.5. Sklad č. 5 súp.č. 22 na parcele č. 18/6, HIM č. 0200304 - zast. plocha 469 m2
2. POZEMKY:
2.1. parcela č. 18/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 948 m2, HIM č.
0206235
Predmetný nehnuteľný majetok – stavby a pozemky, sa nachádzajú v oplotenom
areáli na okraji Vojenské obvodu Lešť. Vedený je na liste vlastníctva č. 4 k. ú.
Lažteky, obec Lešť (vojenský obvod), okres Zvolen na vlastníka Slovenská republika
a správcu Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce, PSČ
962 63, SR v podiele 1/1.
Ponuka bola zverejnená v registratúre GR VLM SR š.p. Pliešovce dňa 13.02.2020,
uverejnená na internetovej stránke www.vlm.sk od 13.02.2020 do vyhodnotenia
(trvá), v regionálnom týždenníku MY Zvolensko-podpolianske noviny č. 7 zo dňa
18.02.2020, na informačnej tabuli GR VLM SR š.p. Pliešovce od 13.02.2020 do
27.02.2020 a na Informačnom kanáli Pliešovce od 13.02.2020 do 20.02.2020.
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Výška nájmu bola stanovená na základe zastavaných plôch objektov a ich druhu
stavby a pri pozemkoch na základe výmery a ich spevnenia a využitia. Celkový ročný
nájom bol takto stanovený na 1.800,40 € vrátane DPH.
V stanovenom termíne do 26.02.2020 do 12.00 hod nebola na podateľňu GR VLM
SR š.p. Pliešovce doručená žiadna ponuka na prenájom predmetného majetku.
Komisia konštatuje, že výberové konanie je neúspešné.
1. Ing. Katarína Belanová, PhD.

.....................................

2. Ing. Ján Bučan

…………………….……

3. Ing. et Ing. Filip Kuffa

.....................................

S rozhodnutím komisie pre výberové konanie:
súhlasím

nesúhlasím

Ing. Ján Jurica
generálny riaditeľ

