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Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže 

 

o výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k  majetku 
obce Veľké Bierovce ako vyhlasovateľa súťaže.   
 

Dňa 08.09.2022 o 16:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutia komisie pre otváranie obálok a hodnotenie 

predložených súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšieho záujemcu 

o kúpu skupiny nehnuteľností  

1.  pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/30, druh pozemku: orná pôda o výmere: 601 m2, 

2. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/40, druh pozemku: orná pôda o výmere: 609 m2, 

3. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/41, druh pozemku: orná pôda o výmere: 766 m2, 

4. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/42, druh pozemku: orná pôda o výmere: 668 m2, 

5. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/47, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 63 m2, 

6. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/48, druh pozemku: orná pôda o výmere: 606 m2, 

7. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/49, druh pozemku: orná pôda o výmere: 552 m2, 

8. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/50, druh pozemku: orná pôda o výmere: 578 m2, 

9. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/51, druh pozemku: orná pôda o výmere: 579 m2, 

10. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/52, druh pozemku: orná pôda o výmere: 584 m2, 

11. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/53, druh pozemku: orná pôda o výmere: 599 m2, 

12. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/54, druh pozemku: orná pôda o výmere: 639 m2, 

13. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/55, druh pozemku: orná pôda o výmere: 765 m2, 

14. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/56, druh pozemku: orná pôda o výmere: 944 m2, 

15. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/57, druh pozemku: ostatná plocha o výmere: 162 m2, 

16. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/58, druh pozemku: orná pôda o výmere: 702 m2, 

17. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/59, druh pozemku: orná pôda o výmere: 874 m2, 

18. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/60, druh pozemku: orná pôda o výmere: 660 m2, 

19. pozemku parcely reg. „C“ KN č. 545/61, druh pozemku: orná pôda o výmere: 556 m2, 

 vo vlastníctve obce Veľké Bierovce. Súťažný návrh predložili záujemcovia:  

 

1. MM balance s.r.o., Bazovského 2747/12, 918 08 Trenčín, IČO: 54570433 

2. DIPLOMATIC Invest s.r.o., Novonosická 3, 020 01 Púchov, IČO: 52332675 
 

Komisia posúdila predložené súťažné návrhy z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet obchodnej verejnej 

súťaže v zmysle zverejnených súťažných podmienok a to preskúmaním predložených dokumentov tvoriacich 

súčasť predložených súťažných návrhov a ich úplnosti a skonštatovala, že oba návrhy splnili všetky hodnotiace 

kritéria. 
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Záujemca  1. MM balance s.r.o., Bazovského 2747/12, 918 08 Trenčín, IČO: 54570433 predložil návrh kúpnej 

ceny =530.473,00EUR 

 

Záujemca 2. DIPLOMATIC Invest s.r.o., Novonosická 3, 020 01 Púchov, IČO: 52332675 predložil návrh kúpnej 

ceny =540.000,00EUR 

 

V zmysle súťažných podmienok časti G. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky , bodu 18 súťaž 

končí prijatím (schválením) najvhodnejšieho návrhu obecným zastupiteľstvom na základe odporúčania 

výberovej komisie. Na zasadnutie najbližšieho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.09.202. bol 

predložený výsledok OVS.  

 

Ing. Silvia Masárová 

Starostka obce 

 


