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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

A. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 11, ods. 4, pís. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

mení   

 

uznesenie č. 169/2012 z 23. apríla 2012 tak,  že všade, kde sa vyskytuje text 78 m
2
 sa 

nahradzuje textom  79 m
2
. 

 

B. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 11, ods. 4, pís. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

zrušuje 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 245/2012 zo 4. septembra 2012. 

 

C. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 9a ods. 1 pís. a) zákona č. 138/1991 Zb.  

 

1. schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti – kotolne K5 

s príslušenstvom na ul. Nábrežnej, postavenej na parc. č. KN 700/11 a pozemku parc. č. 

KN 700/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 000 m
2
, vytvoreného geometrickým 

plánom č. 64/2012 zo dňa 1. októbra 2012 , kat. úz. Svidník v nasledujúcom znení:  

 
Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01  Svidník 

zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom 

 

v y h l a s u j e 

 

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v náväznosti na „ Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“) 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  

 

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti podľa uznesenia MsZ č. 

............zo dňa 18. októbra 2012. 

 

Mesto Svidník je výlučným vlastníkom nehnuteľností – kotolne K5 s príslušenstvom na 

Ul. Nábrežnej, postavenej na parc. č. KN 700/11 a pozemku parc. č. KN 700/11 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1000 m
2
, vytvoreného geometrickým plánom č. 

64/2012 z pozemku parc. č. KN 700/1 – zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Svidník. 

Predaj nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. ............. 2012 zo dňa 18. októbra 

2012 za finančnú náhradu minimálne 150 000,00 EUR, vypočítanej podľa pôvodnej ceny 

určenej znaleckým posudkom č. 42/2012 zo dňa 16. októbra 2012 vyhotoveným Ing. 

Jánom Mikitom, znalcom, navýšenej o 20%. Kupujúci uhradí tiež všetky náklady súvisiace 

s prevodom nehnuteľností. 

Nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník, kat. úz. 

Svidník, ťarchy: vecné bremeno v prospech Ing. Gondek Michal – GAS na vstup na 
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pozemok č. KN 700/1, za účelom prechodu na pozemok č. KN 700/9 a kupujúci umožní 

opravu a údržbu deliacich stien, nachádzajúcich sa na parc. č. KN 700/1 a KN 700/2-700/7. 

Na pozemok  č. KN 700/1 je uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena medzi mestom Svidník a GAS – MG, spol. s.r.o., spočívajúceho v povinnosti 

mesta Svidník trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na 

slúžiacom pozemku a trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a 

prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 

stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva v prospech GAS – MG, spol. 

s.r.o. .  
 

PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže: 

ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr  do 

..................  do ......... hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením  

 
„VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - KOTOLŇA K5 S PRÍSLUŠENSTVOM 

A POZEMOK PARC. Č. KN 700/11 – NEOTVÁRAŤ“, 

 

na adresu:  

Mestský úrad Svidník 

odbor finančný a správy majetku 

Sov. hrdinov 200/33 

089 01 Svidník 

 

Každý účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 15 000,00 EUR na 

účet Mesta Svidník č. 0620830347/0900 alebo do pokladne Mesta Svidník, doklad 

o zložení zábezpeky alebo jeho kópia musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej 

súťaže. Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny 

zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu 

zmluvu, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech Mesta Svidník a  

Mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej 

verejnej súťaže podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny.  

 Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke podateľne MsÚ 

Svidník. Žiadosti a návrhy doručené po termíne nebudú akceptované a budú z verejnej 

obchodnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré nespĺňajú niektoré 

z určených podmienok. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, doklad o zložení 

zábezpeky alebo jeho kópiu, fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu aktuálneho 

výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka v prípade, že účastník je 

podnikateľský subjekt. Navrhovateľ nemôže po predložení návrhu tento svoj návrh meniť 

ani odvolať ho. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bude návrh 

na vklad do katastra nehnuteľností k prevádzaným nehnuteľnostiam podaný až po zaplatení 

celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku, príp. 

geometrického plánu a nákladov spojených s podaním návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností. 

 Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena. 

 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 

účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej 

obchodnej súťaži. 

 Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude k oznámeniu predložený návrh kúpnej 

zmluvy, prílohu ktorej bude tvoriť kópia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
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vecného bremena medzi mestom Svidník a GAS – MG, spol. s.r.o. a bude vyzvaný, aby v 

termíne do 7 dní od doručenia oznámenia odsúhlasil a podpísal kúpnu zmluvu. V prípade 

neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy zo strany víťaza 

verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž v rozsahu 

k dotknutým nehnuteľnostiam zrušiť.  

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže, miesto a čas otvárania obálok 

zmeniť, súťaž zrušiť alebo v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť 

všetky predložené návrhy bez udania dôvodu. 

 

Miesto a čas otvárania obálok: 

Mestský úrad – kancelária................... na .... poschodí, dňa .................. o ...... hod.  

Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili 

návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto. 

 

Obhliadka priestorov je možná po dohode s p. Jánom Kandravým, č. t. 054/4863616. 

  

Kontakt (bližšie informácie poskytne):  

Ing. Nikolaj Vlčinov, č. t. 054/4863617 

 

2. určuje 

 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností – kotolne K5 s príslušenstvom 

na ul. Nábrežnej, postavenej na parc. č. KN 700/11 a pozemku parc. č. KN 700/11  

vytvorených geometrickým plánom č. 64/2012 zo dňa 1. októbra 2012 z parc. č. KN 700/1, 

kat. úz. Svidník v súlade s § 9a ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov do 15. novembra 2012. V prípade neúspešnej obchodnej verejnej 

súťaže opakovať jej vyhlásenie do doby úspešného odpredaja nehnuteľností. 

 

D. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s  § 9a ods. 1 pís. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

1.  schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nedokončeného nebytového priestoru č. 

B6 s príslušenstvom vo výmere 89 m
2 

na prízemí (1. NP) budovy rozostavaného 

Európskeho domu kultúry a alikvotný spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely KN č. 

15/4 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Svidník v nasledujúcom znení 

 
Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01  Svidník 

zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom 

 

 

v y h l a s u j e 

 

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v náväznosti na „ Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“) 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  
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o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene na predaj nehnuteľností 

podľa uznesenia MsZ č. .......... zo dňa 18. októbra 2012. 

 

Mesto Svidník je výlučným vlastníkom nedokončeného nebytového priestoru č. B6 

s príslušenstvom  vo výmere 88 m
2
 na prízemí (1.NP) budovy rozostavaného Európskeho 

domu kultúry na Ul. Centrálnej vo Svidníku a alikvotného spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku - parcele KN č. 15/4 - zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Svidník. Predaj 

nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ č. ......... zo dňa 18. októbra 2012  za finančnú 

náhradu minimálne 59 300,00 EUR, vypočítanej podľa pôvodnej ceny určenej znaleckým 

posudkom č. 57/2012 zo dňa 14. októbra 2012, vyhotoveným Ing. arch. Jánom Kimákom, 

znalcom, navýšenej o 20%. Budúci vlastník bude súhlasiť so zriadením bezodplatného 

vecného bremena spočívajúceho v práve mesta Svidník  na realizáciu vedenia 

inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a ústredné kúrenie) z vrchného poschodia. 

Kupujúci a povinný z vecného bremena uhradí tiež všetky náklady súvisiace s prevodom 

nehnuteľností. 

Nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 2181 vo vlastníctve mesta Svidník, 

kat. úz. Svidník, ťarchy: bez zápisu.  

 

PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže: 

ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr  do 

.................  do ....... hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením  

 
„VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - EURÓPSKY DOM  KULTÚRY B6 – 

NEOTVÁRAŤ“, 

 

na adresu:  

Mestský úrad Svidník 

odbor finančný a správy majetku 

Sov. hrdinov 200/33 

089 01 Svidník 

 

Každý účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 000,00 

EUR na účet Mesta Svidník č. 0620830347/0900 alebo do pokladne Mesta Svidník, doklad 

o zložení zábezpeky alebo jeho kópia musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej 

súťaže. Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny 

zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu 

zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá 

prepadne v prospech mesta Svidník a  mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy 

a zmluvy o zriadení vecného bremena ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej súťaže 

podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny.  

 Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke podateľne MsÚ 

Svidník. Žiadosti a návrhy doručené po termíne nebudú akceptované a budú z verejnej 

obchodnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré nespĺňajú niektoré 

z určených podmienok. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, doklad o zložení 

zábezpeky alebo jeho kópiu, fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu aktuálneho 

výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka v prípade, že účastník je 

podnikateľský subjekt. Navrhovateľ nemôže po predložení návrhu, tento svoj návrh meniť 

ani odvolať ho. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bude návrh 

na vklad do katastra nehnuteľnosti k prevádzaným nehnuteľnostiam podaný až po zaplatení 

celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku, príp. 
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geometrického plánu a nákladov spojených s podaním návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností. 

 Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena. 

 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 

účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej 

obchodnej súťaži. 

 Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude k oznámeniu predložený návrh kúpnej 

zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a bude vyzvaný, aby v termíne do 7 dní od 

doručenia oznámenia odsúhlasil a podpísal kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného 

bremena. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie zmluvy zo strany 

víťaza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž v rozsahu 

k dotknutým nehnuteľnostiam zrušiť.  

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže, miesto a čas otvárania obálok 

zmeniť, súťaž zrušiť alebo v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť 

všetky predložené návrhy bez udania dôvodu. 

 

Miesto a čas otvárania obálok: 

Mestský úrad – kancelária.................. na ...... poschodí, dňa ............. o ........ hod.  

Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili 

návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto. 

 

Obhliadka priestorov je možná po dohode s Ing. Ľubošom Čepanom, č. t. 054/4863628. 

  

Kontakt (bližšie informácie poskytne):  

Ing. Nikolaj Vlčinov, č. t. 054/4863617. 

 

2. určuje 

 

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností – nebytového priestoru č. B6 

s príslušenstvom  vo výmere 88 m
2
 na prízemí (1.NP) budovy rozostavaného Európskeho 

domu kultúry na Ul. Centrálnej vo Svidníku a alikvotného spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku - parcele KN č. 15/4   v súlade s § 9a ods. 3 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov do 15. novembra 2012. V prípade neúspešnej obchodnej 

verejnej súťaže opakovať jej vyhlásenie do doby úspešného odpredaja nehnuteľností. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

A.  

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo dňa 23. apríla 2012 vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela č. KN 221/16 - zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 78 m
2
, katastrálne územie Svidník. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stala 

PSS SVIDNÍK, a.s. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bolo zistené, že   

pozemok má výmeru nie 78 m
2
 ale 79 m

2
 a z tohto dôvodu nie je možné vykonať zápis 

vlastníckeho práva.  

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme zmeniť uznesenie Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku 169/2012 v tom zmysle, že namiesto výmery 78 m
2
 bude uvedená správna 

výmera pozemku 79 m
2
. 

 

B.  
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo 4. septembra 2012 zriadenie vecného 

bremena na pozemok parcela č. KN C 1199/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere     

20 766,00 m
2
 , katastrálne územie Svidník, vo vlastníctve mesta Svidník pre INVEST PRO 

- SK, spol. s r.o., Vagrinec 40, IČO: 36505471, pre stavbu vodovodnej prípojky.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

INVEST PRO - SK, spol. s r.o., po výzve zo strany mesta Svidník nepodpísala zmluvu 

o zriadení vecného bremena z dôvodu, že našla lepšiu trasu na vybudovanie vodovodnej 

prípojky. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva vo 

Svidníku č. 245/2012 zo dňa 4. septembra 2012.  

 

C.  
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mesto Svidník je vlastníkom kotolne K5  na Ul. Nábrežnej (Príloha č.1 a Príloha č. 2), 

ktorá sa už dlhšiu dobu nepoužíva.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Bez nedostatkov. 
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3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Z dôvodu prebytočnosti navrhujeme schváliť odpredaj kotolne K5 s príslušenstvom na Ul. 

Nábrežnej, obstavaný priestor 3 303,29 m
3
, postavenej na parc. č. KN 700/11 a pozemku 

parc. č. KN 700/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1000 m
2
, vytvorených 

geometrickým plánom č. 64/2012 zo dňa 1. októbra 2012 z parc. č. KN 700/1, kat. úz. 

Svidník, formou obchodnej verejnej súťaže. Pri výbere víťaza obchodnej verejnej súťaže 

bude rozhodujúca cena. Každý účastník súťaže bude povinný zložiť finančnú zábezpeku 

vo výške 15 000,00 EUR a doklad o zložení zábezpeky alebo jeho kópia  musí byť 

súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej súťaže. Zábezpeka neúspešným účastníkom 

súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny zo strany úspešného účastníka. V prípade, že 

úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu zmluvu, stráca nárok na vrátenie finančnej 

zábezpeky, ktorá prepadne v prospech mesta Svidník a mesto Svidník ponúkne podpísanie 

kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej verejnej súťaže, podľa poradia ponúknutej 

kúpnej  ceny.  Navrhujeme odpredaj verejnou obchodnou súťažou za minimálnu cenu 150 

000,00 EUR. Cena bola určená na základe znaleckého posudku a to 33,39 EUR/m
3
 

priestoru a 14,64 EUR/m
2
 za pozemok a následné bola navýšená o 20 %. Kupujúci uhradí 

všetky náklady súvisiace s prevodom budovy s príslušenstvom a pozemku. 

 

D.  

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 
 

Mesto Svidník vlastní rozostavaný nebytový priestor č. B6 (Príloha č. 3 a Príloha č. 4) vo 

výmere 88 m
2 

na prízemí (1. NP) budovy rozostavaného Európskeho domu kultúry.  

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Mesto Svidník nedisponuje s potrebnými financiami na dokončenie Európskeho domu 

kultúry. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení a ich ekonomických dôsledkov. 

 

Z dôvodu, že je záujem o odkúpenie tohto nebytového priestoru a je potrebné naplniť 

kapitálovú časť rozpočtu mesta Svidník, navrhujeme jeho odpredaj spôsobom obchodnej 

verejnej súťaže. Pri výbere víťaza obchodnej verejnej súťaže bude rozhodujúca cena. 

Každý účastník súťaže bude povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 000,00 EUR 

na účet mesta č. 0620830347/0900 alebo do pokladne Mesta Svidník a doklad o zložení 

zábezpeky alebo jeho kópia  musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej súťaže. 

Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny zo 

strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu 

zmluvu, stráca nárok na vrátenie finančnej zábezpeky, ktorá prepadne v prospech Mesta 

Svidník a Mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi 

obchodnej súťaže, podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny. Navrhujeme odpredaj verejnou 

obchodnou súťažou za minimálnu cenu 59 300,00 EUR. Cena bola určená na základe 

znaleckého posudku a to 532,13 EUR/m
2
 podlahovej plochy a 62,12 EUR/m

2
 za podiel na 

pozemku a následne bola navýšená o 20 %. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace 

s prevodom budovy a pozemku. Budúci vlastník je povinný súhlasiť so zriadením 

bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v práve mesta Svidník  na realizáciu 

vedenia inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a ústredné kúrenie) z vrchného 

poschodia. 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 
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Príloha č. 4 

 

 
 

 
 

 


