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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 21.02.2013 prerokovalo návrh na 
schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže a 
 
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 podmienky  verejnej 
obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín – predaj bytov : 
 
 
1. 
3 – izbový byt č. 2 I. kategórie o celkovej výmere 90,65 m2 bez pivnice v bytovom dome súp. číslo 381 
na Ul. Gen. M. R. Štefánika 27 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel 91/568 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku: 
- parc. č. 1395/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m2 uvedené na liste vlastníctva č. 9688 a 
spoluvlastnícky podiel 91/3004 na priľahlom pozemku: 
- parc. č. 1388/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2285 m2 uvedené na liste vlastníctva č. 9686 
 
 
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 je stanovená vo výške 45.000,-€ 
- 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     

 
 
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu: 
- byt I. kategórie s elektrickým vykurovaním a dodávkou teplej úžitkovej vody je umiestnený  na  
  prízemí domu bez výťahu  
- dom v ktorom sa byt nachádza je po technickom zhodnotení  a bol daný do užívania v roku 2001, 
  nachádza sa pri nákupnom centre MAX 
- byt je opotrebovaný primerane jeho užívaniu 
- správu domu zabezpečuje Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 381,382, Gen. M. R. Štefánika, Trenčín  

 

 
2. 
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  
 
 
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 je stanovená vo výške 30.000,-€ 
- 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     

 
 
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  
 
 
Pozn.: Ide o byty vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktoré sú právne a fyzicky voľné a ktoré sa nachádzajú 
v bytových domoch určených na predaj, t.j. v ktorých už byty boli odpredávané. Sú v nich zriadené 
spoločenstvá vlastníkov bytov, kde má mesto povinnosť zo zákona prispievať do fondu prevádzky, 
údržby a opráv na základe rozhodnutia vlastníkov bytov - fyzických osôb a vzhľadom k tomu, že 
mesto je menšinovým vlastníkom musí sa prispôsobiť rozhodnutiam nadpolovičnej väčšiny. Pri 
prenajímaní uvedených bytov má mesto povinnosť dodržať platnú legislatívu, t.j. môže byt prenajať vo 
výške regulovaného nájomného, ktoré nemusí pokryť výšku povinných príspevkov do fondu 
prevádzky, údržby a opráv. Vo väčšine prípadov v bytových domoch má mesto už len zostatok 
neodpredaných bytov.  
 
 
 
O d ô v o d n e n i e : 

 
     V zmysle § 9 ods.2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže, ak sa má  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 
obce realizovať na základe  verejnej obchodnej súťaže. Po schválení podmienok verejnej obchodnej 
súťaže na predaj nehnuteľného majetku budú prebiehať verejné obchodné súťaže v zmysle zákona 
s tým, že samotný predaj nehnuteľného majetku bude opätovne podliehať schváleniu mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
Stanovisko FMK   : dňa 05.02.2013 nebola komisia uznášania schopná 
Stanovisko MsR   : dňa 12.02.2013 nebola mestská rada uznášania schopná 
Dopad na rozpočet   : príjem 
Návrh je v súlade s PHSR 
 


