
Zrušenie verejnej obchodnej súťaže 
Vyhlásenej podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení  
a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

 
 

1/ Vyhlasovateľ:  Názov:   Mesto Trenčín 
Sídlo:    Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
Zastúpený:  Mgr. Richardom Rybníčkom , primátorom 

mesta Trenčín 
IČO:    00312037 

       DIČ:   2021079995                    
       
2/ Predmet verejnej obchodnej súťaže 
Mesto Trenčín vyhlásilo súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, 
predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Trenčín – 
„Predaj nehnuteľnosti: byt č. 18 na Ul. Kukučínova 471/9 v Trenčíne“:  2 – izbový byt 
č. 18 I. kategórie o celkovej výmere 84,13 m2 bez pivnice v bytovom dome súp. číslo 
471 na Ul. Kukučínova 9 v Trenčíne (pri zadnej bráne do Meriny) a spoluvlastnícky 
podiel 79/1061 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemkoch: - C KN 
parc. č. 1354/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 536 m2, - C KN parc. č. 1354/3 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 uvedené na liste vlastníctva č. 6358 a - 
CKN parc.č. 1354/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 905 m2 uvedené na liste 
vlastníctva č. 10535 

 
3/ Zrušenie verejnej obchodnej súťaže 
Dňa 15.06.2017 bola vyhlasovateľom vyhlásená verejná obchodná súťaž na Predaj 
nehnuteľnosti: byt č. 18 na Ul. Kukučínova 471/9 v Trenčíne, ktorá bola zverejnená na 
internetovej stránke a úradnej tabuli Mestského úradu Trenčín a v regionálnych 
novinách Echo. 
V čl. VIII Ostatné ustanovenia ods. 4 Súťažných podmienok si vyhlasovateľ vyhradil 
právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a to za podmienky, že 
zmenu alebo zrušenie uverejní rovnakým spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky 
súťaže. 
 
V súlade s čl. VIII ods. 4 Súťažných podmienok vyhlasovateľ ruší predmetnú verejnú 
obchodnú súťaž, a to z dôvodu, že pri príprave súťažných podmienok došlo 
k administratívnej chybe pri opisovaní celkovej výmery bytu, od ktorej sa odvíja aj 
minimálna celková kúpna cena. 
 
Verejná obchodná súťaž na Predaj nehnuteľnosti: byt č. 18 na Ul. Kukučínova 471/9 
v Trenčíne bude znovu vyhlásená po odstránení nezrovnalostí. 
 
V Trenčíne dňa 11.07.2017 
 

Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta 


