Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne dňa 19.11.2013

Návrh
na zmenu uznesenia MsZ č. 955, bod 5 zo dňa 19.09.2013

Predkladá:
Ing. Pavol Kubečka
člen MsR

Spracovali :
Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta
Ing. Zuzana Pappová
útvar majetku mesta

V Trenčíne dňa 18.10.2013

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2013 v súlade s § 9
ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 14.11.2013 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 955, bod 5 zo dňa
19.09.2013, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s ch v á l i l o
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podmienky verejnej
obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj bytov :
5.
1 – izbový byt č. 22 I. kategórie o celkovej výmere 34,54 m2 s pivnicou v bytovom dome súp. číslo
1595 na Ul. Hurbanova 46 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 35/1252 na spoločných častiach
a zariadeniach domu a na pozemku:
- parc.č. 1627/436 zastavané plochy a nádvoria o výmere 557 m2 uvedené na liste vlastníctva č. 6396
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................................20.000,- €
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu:
- byt I. kategórie s ústredným vykurovaním a centrálnou dodávkou teplej úžitkovej
vody je umiestnený na II. poschodí domu bez výťahu
- byt je opotrebovaný primerane jeho užívaniu, po neplatičovi, ktorý bol vyprataný
- správu domu zabezpečuje Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 1595, Hurbanova 46,
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
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- €
- 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
Zmena sa týka:
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 20.000,- € na 17.000,- €
Odôvodnenie:
Na základe vyhlásenej Verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti : „Predaj voľného bytu
vo vlastníctve Mesta Trenčín“:, ktorá prebiehala v dňoch od 27.09.2013 do 17.10.2013 nebola k bytu
č. 22 v bytovom dome súp. číslo 1595 na Ul. Hurbanova 46 v Trenčíne doručená žiadna cenová
ponuka. Byt je právne a fyzicky voľný, po neplatičovi a je posledným bytom vo vlastníctve Mesta
Trenčín v danom bytovom dome.
Stanovisko MsR
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: vyjadrí sa na zasadnutí MsZ
: príjem

Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je
uvedené v návrhu.

