Mestský úrad v Trenčíne
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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
A/ s účinnosťou od 14.11.2013 uznesenie MsZ č. 954 bod 1/ zo dňa 19.9.2013, 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 :
1/ „Administratívna budova“ – dom súp.č. 44 s príslušenstvom nachádzajúca sa na pozemku C-KN
parc.č. 1202/1, pozemok C-KN parc.č. 1202/1 zastavaná plocha o výmere 209 m2 a pozemok C-KN
parc.č. 1202/2 zastavaná plocha o výmere 32 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 295.000,- €
- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 29.500,- €
- 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 administratívnu budovu s vnútorným dvorom nachádzajúcu sa na Farskej ulici v Trenčíne.
V súčasnosti je nehnuteľnosť prázdna a doteraz bola využívaná Mestským úradom na činnosti
spojené s jeho prevádzkou a s výkonom miestnej samosprávy.
Podľa Odborného stanoviska č. 1/06/2013 „Vertifikácia platnosti záverov odborného posudku č.
3/09/2009 vypracovaného spoločnosťou TREFA spol. s.r.o. výsledná všeobecná hodnota majetku
predstavuje min. 295.000,- €
Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 295.000,- € na 200.000,- €
- stanovenia výšky zábezpeky, ktorá sa mení z 29.500,- € na 20.000,- €
B/ s účinnosťou od 14.11.2013 uznesenie MsZ č. 954 bod 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 zo
dňa 19.9.2013, 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 – pozemkov v k.ú.
Trenčianske Biskupice
3/9
pozemok C-KN parc. č. 636/37 orná pôda o výmere 253 m2, za minimálnu kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 3.084,07 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2

-

celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 3084,07 € na 2.024,- €

3/10
pozemok C-KN parc. č. 636/46 orná pôda o výmere 1107 m2, za minimálna kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 13.494,33 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2
- celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 13.494,33 € na 8.856,- €

3/11
pozemok C-KN parc. č. 636/50 orná pôda o výmere 1190 m2, za minimálnu kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 14.506,10 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2
- celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 14.506,10 € na 9.520,- €

3/12
pozemok C-KN parc. č. 636/53 orná pôda o výmere 1190 m2, za minimálnu kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 14.506,10 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2
- celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 14.506,10 € na 9.520,- €

3/13
pozemok C-KN parc. č. 636/66 orná pôda o výmere 1239 m2, za minimálnu kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 15.103,41 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2
- celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 15,103,41 € na 9.912,- €

3/14
pozemok C-KN parc. č. 636/69 orná pôda o výmere 1239 m2, za minimálnu kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 15.103,41 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2
- celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 15,103,41 € na 9.912,- €

3/15
pozemok C-KN parc. č. 636/73 orná pôda o výmere 1239 m2, za minimálnu kúpnu cenu
v zmysle ZP vo výške 12,19 €/m2
Pozemok je v zmysle schváleného územného plánu navrhovaný na výrobné územie – vedeckotechnologický park s výhľadom po roku 2030 resp. zmena a doplnok ÚPN . Z hľadiska akejkoľvek
výstavby je možnosť použitia pozemku na výstavbu až po zmene a doplnkoch ÚPN, s predpokladom
ich riešenia a schválenia v roku 2014.
Navrhovaná celková minimálna kúpna cena predstavuje ................................ 15.103,41 €
-

Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 12,19 €/m2 na 8,- €/m2
- celkovej kúpnej ceny, ktorá sa mení z 15,103,41 € na 9.912,- €
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 10% z
navrhovanej celkovej minimálnej kúpnej ceny
- 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 pozemky situované za HM TESCO, v k.ú. Trenčianske Biskupice, v okrajovej časti územia
mesta Trenčín. Pozemky sa nachádzajú v areáli poľnohospodársky obrábaných
pozemkov,
užívateľsky sú prepojené na cudzie pozemky. Sú bez vybudovanej infraštruktúry, v teréne nie sú
identifikované žiadne podzemné a nadzemné vedenia.
C/ s účinnosťou od 14.11.2013 uznesenie MsZ č. 954 bod 5/ zo dňa 19.9.2013, 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 – pozemku v k.ú. Trenčín:
5/ „Pozemok 1 Východná ulica“ E-KN parc.č. 2337 orná pôda o výmere 4.607 m2, znaleckým
posudkom ocenený na hodnotu vo výške 48.455,32 €
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

-

-

-

Navrhovaná celková minimálna kúpna cena vo výške 48. 455,32 €
Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 4.845,53 €
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 pozemok nachádzajúci sa na Ul. Východnej v Trenčíne, bez prístupu z mestskej
komunikácie, čiastočne užívaný na poľnohospodárske účely a na trvalú ochrannú a rekreačnú zeleň.
Pozemok je zaťažený vecným bremenom v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, VN elektrickým
vedením s ochranným pásmom.
V zmysle platného ÚPN, je pozemok určený na zastavanie Obytné územie – mestské vily a intenzívna nízkopodlažná zástavba, s max. výškou 2 NP + S.
Zmena sa týka :
- stanovenia minimálnej kúpnej ceny, ktorá sa mení zo 48.455,32,- € na 23.035,- €
- stanovenia výšky zábezpeky, ktorá sa mení zo 4.845,53 € na 2.303,50 €
Odôvodnenie
Na predaj predmetných nehnuteľností bola dňa 27.9.2013 vyhlásená verejná obchodná súťaž.
Podľa súťažných podmienok mohli záujemcovia zasielať svoje cenové ponuky do 16.10.2013 do
10,00 hod. Na vyššie uvedené nehnuteľnosti neboli doručené žiadne cenové ponuky.
V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov primátor Mesta Trenčín menoval komisiu na prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže
na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín. Komisia na svojom zasadnutí dňa
16.10.2013 navrhla zmeniť súťažné podmienky tak, ako sú navrhnuté v uznesení.
Stanovisko MsR

: vyjadrí sa na zasadnutí MsZ

