Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne dňa 20.09.2017

Návrh
na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 923 zo dňa 10.05.2017

Predkladá:
JUDr. Ján Kanaba
poslanec MsZ

Spracovali :
Ing. Gabriela Vanková
vedúca útvaru majetku mesta
Veronika Ďurechová, MBA
útvar majetku mesta

Vypracované dňa 08.09.2017

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 20.09.2017 v zmysle § 9
ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 10.05.2017 uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 923 zo dňa
10.05.2017, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
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
schválilo
3/ Predaj nehnuteľností – „Voľné byty vo vlastníctve Mesta Trenčín“ a to:
3.5 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
- CKN parc.č. 1354/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2
Zhodnotenie technického stavu bytu a domu:
- byt I. kategórie, v byte je inštalovaný samostatný plynový kotol na vykurovanie a ohrev teplej
úžitkovej vody, nachádza sa na 3. poschodí - v podkroví – v dome nie je výťah
- dom, v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1931, nachádza sa v časti
priemyselnej zóny ( zadná vrátnica Meriny ) a v roku 1999 boli v dome realizované
strešné vstavby - vznikli 4 nové podkrovné byty a zároveň bola na dome vymenená
strešná krytina a opravená fasáda
- byt bol užívaný pedagogickým pracovníkom TnUAD od roku 2000 do apríla 2017
- správu domu na základe Zmluvy o výkone správy zabezpečuje spoločnosť Služby pre
bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín
V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
navrhujeme podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností: „Predaj voľného bytu vo
vlastníctve Mesta Trenčín“:
- 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 predstavuje 58.900,-€ (700,- €/m2)
- 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
O d ô v o d n e n i e:
V dome súp. č. 471 na ulici Kukučínova je spolu 20 bytov. Doteraz bolo v tomto dome
odpredaných 19 bytov. Po schválení odpredaja vyššie uvedeného bytu nezostane v dome
súp. č. 471 vo vlastníctve Mesta Trenčín žiadny byt. Správu spoločných častí a zariadení domu a
pozemku zabezpečujú Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, Trenčín. Kupujúci po nadobudnutí

vlastníctva k bytu je povinný správu spoločných častí a zariadení domu a pozemku zabezpečiť
pristúpením k Zmluve o výkone správy.
Dopad na rozpočet : budúci príjem
Návrh je v súlade s PHSR
Odôvodnenie:
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. V zmysle tohto
ustanovenia primátor Mesta Trenčín menoval komisiu na prípravu podmienok pre verejné obchodné
súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín. Komisia na svojom zasadnutí konanom
dňa 26.4.2017 stanovila podmienky verejnej obchodnej súťaže tak ako sú vyššie uvedené . 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.
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je
uvedené v návrhu.
Zmena sa týka:
1/ celkovej výmery nehnuteľnosti – 2-izvobého bytu č. 18 v bytovom dome súp. č. 471 na ul.
Kukučínova 9 v Trenčíne:
z:
na:

84,13 m2
78,83 m2

2/ určenia celkovej minimálnej kúpnej ceny nehnuteľnosti – 2-izvobého bytu č. 18 v bytovom dome
súp. č. 471 na ul. Kukučínova 9 v Trenčíne:
z:
na:

58.900,00 eur (700,00 eur/m 2)
55.200,00 eur (700,00 eur/m 2) a

3/ výmery pozemku C-KN parc. č. 1354/1:
z:
na:

- CKN parc. č. 1354/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2
- CKN parc. č. 1354/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 905 m2 uvedené na liste
vlastníctva č. 10535 pre k. ú. Trenčín

O d ô v o d n e n i e:
Po schválení predaja nehnuteľnosti: Predaj nehnuteľnosti: byt č. 18 na Ul. Kukučínova 741/9
v Trenčíne v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 10.05.2017 bola zistená administratívna chyba
pri opisovaní celkovej výmery bytu, od ktorej sa odvíja aj minimálna celková kúpna cena a zároveň pri
opisovaní celkovej výmery pozemku, ku ktorému prislúcha spoluvlastnícky podiel.
Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je
uvedené v návrhu.

