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        ............................................ 
podpis zodpovedného zamestnanca 

odtlačok úradnej pečiatky 
 

 

OVS - 1/2019 
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA 
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica 

         
vyhlasuje 

     
na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 78/2019 zo dňa 09. 05. 2019 
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prevod nehnuteľného majetku mesta nasledovne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 
      Čl. I 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu 
nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný 
majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica, a to pozemkov: 
 
C KN parc. č.              Druh pozemku    Výmera 

          2606/1   zastavaná plocha a nádvorie             521 m2 
          2607/1   orná pôda     591 m2 

 
2. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 

21/2019 zo dňa 16. 04. 2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty majetku, 
vypracovaného znalcom Ing. Jarmilou Baliakovou, v  jednotkovej cene 47,72 €/m2, 
pričom kúpna cena za pozemky je nasledovná: 

 
C KN parc.  č.     Druh pozemku          Výmera  Cena v € 

          2606/1   zastavaná plocha a nádvorie             521 m2         24 862,12 
          2607/1   orná pôda     591 m2        28 202,52 

 
3. Kúpna cena ponúknutá uchádzačom za jednotlivé pozemky musí byť minimálne vo 

výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom v zmysle 
Čl. I ods. 2. 



4. Nehnuteľnosti špecifikované Čl. I ods. 1 je možné odkúpiť len spoločne podľa najvyššej 
celkovej ponuky za všetky pozemky v celosti. 
 

5. Pozemky, ktoré sú predmetom OVS, sa nachádzajú v lokalite Lány, nie sú predmetom 
nájmu ani iného zmluvného vzťahu v prospech tretích osôb. Pozemkami môžu viesť 
inžinierske siete, ktorých preverenie v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady 
uchádzač. 

 
 

Čl. II 
Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže 

 
1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:  14. 05. 2019 

   
2. Vykonanie obhliadky nehnuteľností:            na požiadanie uchádzača 

 
3. Uzávierka predkladania súťažných návrhov: 24. 06. 2019 o 12:00 h  

 
4. Vyhodnotenie súťažných návrhov:   24. 06. 2019 o 12:30 h  

 
5. Oznámenie výsledku vyhodnotenia:    do 7 dní od ukončenia hodnotenia 

 
6. Schválenie prevodu nehnuteľností:   na nasledujúcom zasadnutí  

mestského zastupiteľstva 
 

7. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:    do 30 dní od schválenia prevodu 
mestským zastupiteľstvom 

 
 

Čl. III 
Podávanie a náležitosti návrhu 

 
1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu 

vyhlasovateľa: 
Mesto Považská Bystrica 
Mestský úrad Považská Bystrica 
Oddelenie nakladania s majetkom 
Centrum 2/3 
017 13  Považská Bystrica 
 

2. Uchádzač obálku viditeľne označí textom: 
 
„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž OVS-1/2019 – cenová ponuka“ 

 
3. Uchádzači sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu uvedenú v Čl. III 

ods. 1 alebo osobne do podateľne mestského úradu počas stránkových hodín 
uverejnených na webovej stránke mesta (kancelária pre styk s verejnosťou). 
Zamestnanec podateľne na obálke s návrhom vyznačí dátum, hodinu a minútu 
prijatia a poradie doručeného návrhu, čo potvrdí svojím podpisom. Do termínu 
uzávierky predkladania súťažných návrhov musia byť návrhy fyzicky doručené mestu 
Považská Bystrica. Na neskôr doručené návrhy sa nebude prihliadať a tieto budú 
vrátené uchádzačovi. 

 
4. Ponuka/návrh musí obsahovať: 



a) presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, titul, 
rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mailovú 
adresu a tel. číslo, fyzická osoba podnikateľ obchodné meno, miesto podnikania, 
IČO, meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
trvalé bydlisko, e-mailovú adresu a tel. číslo a právnická osoba názov a právnu 
formu, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a jeho e-mailovú 
adresu telefónne číslo), 

b) označenie nehnuteľností, na kt. sa návrh vzťahuje, v súlade s podmienkami 
súťaže, 

c) cenovú ponuku za ponúkané nehnuteľnosti, 
d) vyhlásenie uchádzača, že bol oboznámený so stavom nehnuteľností, na ktoré 

sa návrh vzťahuje, vykonal ich obhliadku a ponúkané nehnuteľnosti kúpi tak, ako 
stoja a ležia za ním navrhovanú cenu, ktorú zaplatí najneskôr do dvoch 
mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy,  

e) čestné vyhlásenie uchádzača, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky 
voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovým 
organizáciám a ním založeným obchodným spoločnostiam a právnickým 
osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, 

f) popis návrhu využitia predmetu predaja, ktorý musí byť v súlade so záväznými 
regulatívmi platného Územného plánu Mesta Považská Bystrica, 

g) dátum a podpis uchádzača, v prípade právnickej osoby uvedenie mena, 
priezviska a funkcie osoby oprávnenej konať v jej mene a dátum a podpis tejto 
osoby, pričom podpis bude uskutočnený v súlade so zápisom v obchodnom 
registri 

h) podpísaný návrh kúpnej zmluvy obsahujúci minimálne zmluvné podmienky 
podľa podmienok tejto obchodnej verejnej súťaže, 

i) v prípade uchádzača, ktorým je fyzická osoba, súhlas so spracovaním osobných 
údajov, a to v rozsahu osobných údajov v zmysle čl. III ods. 4 písm. a) pre účely 
vyhodnotenia ponuky komisiou, pre účely prípravy materiálu na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov a pre účely prípravy 
a uzatvorenia zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko 
uchádzača. 

 
5. Povereným zamestnancom mesta pre obchodnú verejnú súťaž je Eva Gregušová, 

kancelária č. 308, tel. č. 042/4305308. Poverený zamestnanec umožní na požiadanie 
uchádzača nahliadnutie do znaleckého posudku, prípade vyhotovenie  jeho fotokópie. 
Bližšie  informácie  k  Územnému  plánu  mesta  poskytne Ing. arch. Daniela Šešová, 
kanc. č. 504, tel. č. 042/4305504. 

       
6. Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podstatné náležitosti podľa podmienok súťaže, 

budú pri vyhodnocovaní cenových ponúk zo súťaže vylúčené. 
 
 

Čl. IV 
Minimálne zmluvné podmienky  

 
1. Pri vypracovaní návrhu kúpnej zmluvy je uchádzač povinný dodržať stanovené 

minimálne zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je 
prílohou týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 
2. Minimálne zmluvné podmienky nie je možné modifikovať, viazať na splnenie iných 

podmienok ani inak upravovať. 
 

3. Uchádzač je oprávnený do návrhu kúpnej zmluvy dopĺňať iba nevyplnené časti 
určené na doplnenie údajov, ktoré sú relevantné podľa toho, či ide o fyzickú osobu, 



fyzickú osobu podnikateľa alebo o právnickú osobu, uviesť výšku kúpnej ceny 
a vykonať zmeny príslušných ustanovení návrhu kúpnej zmluvy iba v prípade, ak je 
uchádzačom viacero osôb, ktoré nadobúdajú pozemok/pozemky do podielového 
spoluvlastníctva, prípadne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 

 
Čl. V 

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 

1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.povazska-
bystrica.sk, na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica a zverejnením 
v Považskobystrických novinkách dňa  14. 05. 2019 

 
2. Uchádzač môže predložiť najviac jednu cenovú ponuku. V prípade, ak podá uchádzač 

viac ponúk, všetky budú zo súťaže vylúčené. 
 

3. Návrh musí obsahovať všetky náležitosti podľa Čl. III a IV, inak bude zo súťaže 
vylúčený. 

 
4. Uchádzač je povinný najneskôr do termínu uzávierky podávania návrhov zložiť 

zábezpeku vo výške 10 % z minimálnej kúpnej ceny stanovenej znaleckým  
posudkom, na účet vyhlasovateľa súťaže vedený vo VÚB Považská Bystrica, číslo 
účtu IBAN SK 13 0200 0000 0000 1962 7372, ako variabilný symbol uvedie právnická 
osoba IČO a fyzická osoba rodné číslo, t. j.:  
 

1/ za pozemok C KN  parc. č. 2606/1 je výška zábezpeky  2 486,21 EUR 
2/ za pozemok C KN  parc. č. 2607/1 je výška zábezpeky  2 820,25 EUR 
 
Výška zábezpeky spolu 5 306,46 EUR 
 

5. Úspešnému uchádzačovi, s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva, bude uhradená 
zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Neúspešným uchádzačom bude finančná 
zábezpeka vrátená do 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhodnotení súťažných 
návrhov komisiou. 

 
6. Uchádzači môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania 

návrhov. Zmena alebo doplnenie ponuky môže byť vykonané výlučne formou 
doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku, a ktorá bude obsahovať 
všetky náležitosti v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže a uvedenie 
informácie (aj na obálke s cenovou ponukou), že ponuka nahrádza skôr doručenú 
ponuku uchádzača. 

 
7. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento 

nárok nevzniká ani víťaznému uchádzačovi. 
 

8. Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva, bude povinný okrem 
kúpnej ceny uhradiť aj poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností a náklady na vypracovanie znaleckého posudku v zmysle čl. 
I ods. 2 podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 
9. V prípade, ak úspešný uchádzač po vyhodnotení cenových ponúk komisiou vezme 

svoj návrh späť alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 30 dní od vyzvania, 
už uhradená zábezpeka prepadá v prospech Mesta Považská Bystrica bez 
akýchkoľvek nárokov uchádzača. 

 

http://www.povazska-bystrica.sk/
http://www.povazska-bystrica.sk/


10. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj pozemkov, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže, jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. 

 
 

Čl. VI 
Hodnotenie ponúk 

 
1. Na otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk je mestským zastupiteľstvom zriadená 

osobitná komisia, ktorá vyhodnotí cenové ponuky v lehote určenej v harmonograme. 
Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedeli pri výkone svojej funkcie. 
 

2. Otváranie obálok je verejné. Komisia pri hodnotení ponúk postupuje nasledovne: 
 

a) obálky sa otvárajú v poradí, v akom boli doručené, 
b) pred otvorením obálky komisia skontroluje neporušenosť obálky, 
c) komisia otvorí obálku a prečíta identifikáciu uchádzača a výšku cenovej 

ponuky, 
d) po ukončení verejného otvárania obálok komisia pristúpi k neverejnému 

hodnoteniu súťažných návrhov, 
e) komisia skontroluje splnenie všetkých podmienok súťaže, 
f) v prípade zistenia formálnych nedostatkov, napr. chýb v písaní a počítaní, 

ktoré možno odstrániť bez zmeny podmienok návrhu, bude uchádzač vyzvaný 
komisiou v určenej lehote na ich odstránenie, 

g) v prípade, ak uchádzač v určenej lehote nedostatky neodstráni, komisia jeho 
návrh zo súťaže vylúči, 

h) komisia po odstránení nedostatkov vyhodnotí návrhy využitia predmetu 
predaja a zostaví zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienky súťaže, 

i) komisia vyhodnotí cenové ponuky a zostaví poradie uchádzačov podľa výšky 
cenových ponúk, 

j) komisia skonštatuje vyhodnotenie súťaže a prijme uznesenie odporúčajúceho 
charakteru, ktoré bude predložené na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 
predkladanie ponúk a predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena 
podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak, ako bola vyhlásená. 
 

4. Po vyhodnotení cenových ponúk komisia predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na 
schválenie prevodu nehnuteľností špecifikovaných v čl. I ods. 1 v prospech 
uchádzača, ktorého cenová ponuka na tieto nehnuteľnosti bola vyhodnotená ako 
najvyššia, a ktorý splnil podmienky stanovené v rámci OVS. 
 

5. Po schválení prevodu mestským zastupiteľstvom bude víťazný uchádzač vyzvaný na 
podpísanie zmluvy. V prípade, ak tento uchádzač odstúpi alebo neuzatvorí zmluvu 
v lehote 30 dní od vyzvania, na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže byť vyzvaný 
uchádzač, ktorý sa v súťaži umiestnil ako druhý v poradí. 

 
V Považskej Bystrici dňa 09. 05. 2019 

 
 
 

 

 doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
primátor 



 
Kúpna zmluva  

č.     /2019 
 

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 9a zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe výsledku obchodnej 

verejnej súťaže 
 

 
čl. I 

Zmluvné strany 
 

1. Predávajúci: 
 

Názov: Mesto Považská Bystrica 
Sídlo: Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica   
Zastúpený: doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD., primátorom  
IČO: 317667 
DIČ: 2020684632 
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Považská Bystrica 
IBAN: SK 13 0200 0000 0000 19627372 
BIC:          SUBASKBX 

       
(ďalej aj „predávajúci“) 

 
a 

 
2. Kupujúci: 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko: 

Obchodné meno: 

Názov: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

IČO: 

DIČ: 

Trvalé bydlisko: 

Sídlo: 

Miesto podnikania: 

Zastúpený: 

Zapísaný v: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

 
(ďalej aj „kupujúci“) 



čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Považská 

Bystrica, mesto Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, a to pozemkov:  
 
C KN parc č.              Druh pozemku   Výmera 
 

      2606/1   zastavaná plocha a nádvorie             521 m2 
      2607/1   orná pôda     591 m2 

 
zapísaných na LV č. 4376, v celosti. 
 
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemky špecifikované v tomto odseku do svojho 
výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

 
2. Kupujúci vyhlasuje, že pozná stav prevádzaných nehnuteľností a kupuje ich v stave, 

v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto zmluvy.  
 
 

Čl. III 
Kúpna cena 

 
1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže a cenovej ponuky kupujúceho 
dohodli na kúpnej cene za prevádzané nehnuteľnosti v sume ..........................€, slovom 
............................................................ eur. 

 
2. Kúpna cena bude uhradená do dvoch mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy na 

účet predávajúceho uvedený v Čl. I  ods. 1 tejto zmluvy, variabilný symbol  ....../2019. 
Vzhľadom na skutočnosť, že kupujúci v rámci obchodnej verejnej súťaže zložil na účet 
predávajúceho zábezpeku vo výške 10 % ceny nehnuteľnosti/nehnuteľností určenej 
znaleckým posudkom podľa ods. 1 tohto článku, t. j. sumu 5306, 46 €, v stanovenej 
lehote uhradí rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou podľa ods. 1 a sumou 5306, 46 €. 

 
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť okrem kúpnej ceny aj náklady na vypracovanie 

znaleckého posudku č. 21/2019 špecifikovaného v ods. 1 tohto článku, a to v lehote 
podľa ods. 2 tohto článku.  
 

4. Nezaplatenie kúpnej ceny v lehote podľa ods. 2 je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy zo strany predávajúceho. Odstúpením od zmluvy z dôvodu nezaplatenia kúpnej 
ceny nevzniká kupujúcemu nárok na úhradu akýchkoľvek dovtedy vynaložených 
nákladov a ním uhradená zábezpeka prepadá v prospech predávajúceho.  

 
 
 

čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Kupujúci vyhlasuje, že hranice a stav predmetu kúpy je mu známy a predmet kúpy 

prijíma a kupuje bez výhrad v stave, v akom stojí a leží ku dňu podpisu tejto zmluvy. 
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z dôvodu porušenia povinností 
kupujúceho je kupujúci povinný na vlastné náklady uviesť nehnuteľnosti, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy do pôvodného stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 



V prípade ak si túto povinnosť kupujúci nesplní, predávajúci pri odstúpení od zmluvy 
zabezpečí jej splnenie na náklady kupujúceho, pričom kupujúcemu vráti kúpnu cenu 
zníženú o sumu nákladov na vrátenie nehnuteľností do pôvodného stavu, resp. do stavu, 
ktorý umožní ich riadne využívanie. 
 

2. Návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
je oprávnený podať výlučne predávajúci, a to až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej 
ceny. Poplatky súvisiace s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva znáša 
kupujúci. 

 
3. Prevod predmetu kúpy bol v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený uznesením mestského 
zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. .... zo dňa ....... 2019. 

 
4. Spôsob prevodu predmetu kúpy a podmienky obchodnej verejnej súťaže boli schválené 

uznesením mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 78/2019 zo dňa 09 .05. 
2019. 
 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni uhradenia kúpnej ceny v plnej výške za podmienky 
predchádzajúceho zverejnenia zmluvy na webovej stránke mesta v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka. 

 
6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, zákona o  majetku obcí a ustanoveniami ostatných príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
7. Táto zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých predávajúci dostane 4 

vyhotovenia, kupujúci  1 vyhotovenie a 2 vyhotovenia sú určené pre účely katastrálneho 
konania.  

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí svojimi úkonmi nadobúdať práva a zaväzovať 

sa,  že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že ich zmluvná vôľa nie je 
obmedzená, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si text tejto 
zmluvy prečítali a jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
Predávajúci: 
 

 
     Kupujúci: 

  
v Považskej Bystrici dňa............................. 

 
v   Považskej Bystrici, dňa ....................... 

 
 
 

 

.............................................................. 
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

primátor 

.............................................................. 
        

 
 
 
 
 
 
 


	Zmluvné strany
	čl. IV

