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      Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 10.05.2017 v súlade s § 9 
ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
 
 
1/  r u š í  
 
s účinnosťou od 10.05.2017 časť uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1249 bod 3/ zo dňa 24.06.2014 a 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 221 zo dňa 10.08.2015, ktorým MsZ v Trenčíne schválilo v súlade s § 9 
ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podmienky verejnej obchodnej súťaže na 
predaj nehnuteľnosti:  
„Garáž Ul. Rybárska“ – stavba  so súp. č. 3280 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1685/62 
zastavaná plocha o výmere 18 m2, v k.ú. Trenčín  
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok : 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, za 
najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní podmienky určené 
vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena vo výške  6.500,00 € 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 800,00 € 
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou zábezpekou 

do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej 
stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   

 
    
Pozn.: Ide o garáž nachádzajúcu sa na Ul. Rybárska v Trenčíne. V súčasnosti je nehnuteľnosť voľná. 
Na predaj predmetnej nehnuteľnosti bola dňa 27.08.2014 vyhlásená verejná obchodná súťaž, pričom 
vyhlasovateľ požadoval minimálnu kúpnu cenu vo výške 8.000,00 € a podľa súťažných podmienok 
mohli záujemcovia zasielať svoje cenové ponuky do 17.09.2014 do 10,00 hod.. Na vyššie uvedenú 
nehnuteľnosť nebola doručená žiadna cenová ponuka.  
 
 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce realizovať na základe verejnej obchodnej súťaže. V zmysle tohto 
ustanovenia primátor Mesta Trenčín menoval komisiu na prípravu podmienok pre verejné obchodné 
súťaže na predaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín. Komisia na svojom 
zasadnutí  dňa 26.06.2015 stanovila podmienky verejných obchodných súťaží, tak ako je uvedené 
v návrhu na uznesenie. Po schválení podmienok verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom 
nehnuteľného majetku budú prebiehať verejné obchodné súťaže v zmysle zákona s tým, že samotný 
predaj a prenájom nehnuteľného majetku bude opätovne podliehať schváleniu v Mestskom 
zastupiteľstve v Trenčíne.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2/  s c h v a ľ u j e   
 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín: 
 
„Garáž Ul. Rybárska“ – stavba  so súp. č. 3280 nachádzajúca sa na pozemku C-KN parc.č. 1685/62 
zastavaná plocha o výmere 18 m2, v k.ú. Trenčín  
 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) za nasledovných podmienok : 

- Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je najvýhodnejší, za 
najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý splní podmienky určené 
vyhlasovateľom a bude mať najvyššiu cenu za kúpu nehnuteľností 

- Minimálna kúpna cena vo výške  4.000,00 € 
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 800,00 € 
- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol  a zloženou zábezpekou 

do 10 dní od zverejnenia uznesenia, ktorým bol majetkový prevod schválený, na webovej 
stránke Mesta Trenčín 

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok : 

            a) prevod bol schválený v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
            b) úspešný navrhovateľ zaplatil celú kúpnu cenu  

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom   

 
 
Pozn.: Ide o garáž nachádzajúcu sa na Ul. Rybárska v Trenčíne, v bloku radových garáží. 
V súčasnosti je nehnuteľnosť voľná, vo veľmi zlom technickom stave.  
 
 
 
O d ô v o d n e n i e : 
     V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže, ak sa má prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe verejnej obchodnej súťaže. V zmysle 
tohto ustanovenia primátor Mesta Trenčín menoval komisiu na prípravu podmienok pre verejné 
obchodné súťaže na predaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.  
Komisia na svojom zasadnutí  dňa 26.04.2017 stanovila podmienky verejnej obchodnej súťaže na 
predaj predmetnej nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie, t.j. za minimálnu kúpnu 
cenu 4.000,00 €. Po schválení podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku 
bude prebiehať verejná obchodná súťaž v zmysle zákona s tým, že samotný predaj  nehnuteľného 
majetku bude opätovne podliehať schváleniu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne.  
Na predaj predmetnej nehnuteľnosti bola už 2x vyhlásená verejná obchodná súťaž, kde nebola 
doručená žiadna cenová ponuka.  
 
 
 
 
Dopad na rozpočet : budúci príjem 
Návrh je v súlade s PHSR 
  
 
     Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je uvedené 
v návrhu.  
 


