
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.05.2011 

 

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Predaj nehnuteľnosti – budova bývalých kasární 

3. Záver 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov. Ospravedlnený JUDr. Milan Repár. 

Zasadnutie bolo uznášania schopné. 

 

 

2. Do podateľne OÚ prišli do 03.05.11 do 10,00 hod. 3 obálky s ponukami. Pred 

otvorením obálok sa vyjadrili záujemcovia a to Nikolaus Brada + Franz Brada – 

Rakúska Republika, Katarína Klasová - Záhorská Ves, tretí záujemca firma AUTO 

BB, s.r.o. – Záhorská Ves sa nedostavil. 

Za firmu BRADA sa vyjadril zástupca firmy a oboznámil OZ, že ich firma je 

zabehnutá aj na Slovensku, a že by tam chceli mať výrobu výťahov. 

Za pani Katarínu Klasovú sa vyjadril zastupujúci advokát JUDr. Miroslav Kolář 

nasledovne: v mene klienta vyjadrujem názor, že klient Katarína Klasová má za, že 

splnil všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže ako boli vyhlásené. Cenové 

ponuky v zmysle výzvy riadne a včas doručil a ak OZ neodsúhlasilo skutočnosť, že 

môj klient zvíťazil, tak v zápisnici z 18.04.11 sa nekonkretizovalo, aké podmienky 

neboli splnené a boli špecifikované na základe písomnej námietky a dnes overenej OÚ 

predmetnej veci s názorom, ktorý bol písomne vyhotovený Ing. Lednickou, klient 

nesúhlasí, že názor je nejasný, nezrozumiteľný. 

 

Starosta obce otvoril obálky: 

1. Doručená obálka na OÚ 28.04.11 o 13.45 hod. Firma Nikolaus Brada + Franz 

Brada, Viedeň. Ponúkaná cena 130 000,00 € 

2. Doručená obálka na OÚ 03.05.11 o 9.25 hod. Katarína Klasová, Záhorská Ves. 

Ponúkaná cena 132 000,00 € na splátky do 31.12.2011 

3. Doručená obálka 03.05.11 o 9.34 hod. Firma AUTO BB, s.r.o., Záhorská Ves. 

Ponúkaná cena 90 000,00 € 

 

Následne dal starosta hlasovať za každú ponuku: 

 

 Nikolaus Brada + Franz Brada – Za 6 poslancov (Matejov, Biesik, Malíková, 

Danihel, Vajdečka, Brukkerová), proti 2 poslanci (Nechala, Hanzlovič) 

 Katarína Klasová – Za 2 poslanci (Nechala, Hanzlovič), proti 6 poslancov 

(Matejov, Biesik, Malíková, Danihel, Vajdečka, Brukkerová) 

 AUTO BB, s.r.o. – Za 0 poslancov, proti 8 poslancov (Matejov, Biesik, 

Malíková, Danihel, Vajdečka, Brukkerová, Nechala, Hanzlovič) 

 



 

 

Po hlasovaní zvíťazila ponuka firmy Nikolaus Brada a Franz Brada, Viedeň a OZ 

súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti formou obchodnej súťaže v katastrálnom území 

obce Záhorská Ves, vedené na LV 1097, ktorého vlastníkom je obec Záhorská Ves, 

IČO: 305 219, zastúpená starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom 

parc. č.736/3 administratívna budova súp. č. 9, 

parc.č. 736/2 samostatne stojaca garáž bez súpisného čísla, 

parc. č. 732/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 

parc. č. 732/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 

parc. č. 736/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2,  

parc. č. 736/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2, 

parc. č. 737/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3868 m2 

Kupujúcim Nikolaus Brada, Flachgasse 52 Top 3, 1150 Viedeň, Rakúska republika, 

Franz Brada, Eichwaldstrasse Unterthurm 21, 3051 St. Christophen, Rakúska 

republika , za sumu 130 000 €, slovom jednostotisíctridsať eur, ktorá bude uhradená 

na účet OÚ Záhorská Ves do 7 pracovných dní od podpísania kúpno-predajnej 

zmluvy. 

Náklady spojené s prepisom a vkladom do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.   

 

Na OZ boli prijaté 4 uznesenia. Za 8 poslancov 

 

 

Zapísal: Miroslav Vajdečka 

Overovatelia: Hanzlovič F., Nechala S. 

 

 


