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__________________________________________________________________________________ 
 
 

ZÁPISNICA 
 

z vyhodnotenia ponúk predložených v obchodnej verejnej súťaži na uzavretie kúpnej 
zmluvy na motorové vozidlo značky Škoda Octavia 1.6 Tour, e. č.: BA296TX.  
 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú súťaž v zmysle 
ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na motorové vozidlo značky Škoda 
Octavia 1.6 Tour, e. č.: BA296TX, ktorú zverejnila na svojom webovom sídle 
www.dubravka.sk dňa 10.11.2021.  
 
Najnižšia kúpna cena bola stanovená na sumu 2 395,00 EUR.  
 
 
V lehote určenej na predkladanie ponúk bola predložená nasledovná ponuka:  
 
1. JOZEF HOPPAN, Nábrežná 69, 940 02 Nové Zámky, nar.: 30.10.1969 ......... 2566,- EUR 
 
Vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži bola riadne predložené jedna, vyššie uvedená ponuka. 
Na základe zverejnených súťažných podmienok sa víťazom súťaže stáva JOZEF HOPPAN, 
Nábrežná 69, 940 02 Nové Zámky, nar.: 30.10.1969. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________  
RNDr. Martin Zaťovič  

starosta  
 
 
 
Ponuky vyhodnotila komisia zložená z:  
 
- Mgr. Juraj Fuksik  
 
- Mgr. Stanislav Stančík 
 
- Pavol Peceň 
 
 
 
V Bratislave, dňa 16.12.2021 

http://www.dubravka.sk/
http://www.dubravka.sk/
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