
MESTO
v

CADCA

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 9a zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel v súlade
s ustanovením § 281 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zmien a noviel
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod
vlastníctva k nehnutel'nostiam za týchto podmienok:

Osobitne schvaľované podmienky
schválené uznesením Mestského zastupitel'stva Mesta Čadca Č. 22/2012 zo dňa 16.2.2012.

Identifikačné údaje vyhlasovatel'a/predávajúceho:
Názov: Mesto Čadca
v zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DrČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
(ďalej len vyhlasovatel')

Ing. Milan Gura. primátor mesta
Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca
313 971
2020552974
Oexia banka Slovensko, a.s,
0202719005/5600

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to:
• pozemok p. Č. KN-C 405 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2

• budova súp. Č. 1579 nachádzajúca sa na pozemku p. Č. KN-C 405,
vedených Katastrálnym úradom Žilina, Správou katastra Čadca v katastrálnom území Čadca,
mesto Čadca, okres Čadca, na liste vlastníctva Mesta Čadca Č. 3053, vrátane
• vodovodnej prípojky, kanalizačne] prípojky, odkvapového chodníka.
Nehnuteľností sa nachádzajú na Májovej ulici v Cadci, oproti Hollého ulici.

2. Minimálna požadovaná cena. za ktorú sa uvedené nehnutel'nosti ponúkajú na predaj je 94
900,00 C. slovom: Deväťdesiatštyritisícdeväťsto eur.

3. Cena je určená na základe znaleckého posudku Č. 80/2011 vypracovaného znalcom Ing.
Jozef Kubanka ako všeobecná hodnota majetku podl'a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty.

II.
Časový plán súťaže

l. Vyhlásenie súťaže:
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže:
3. Termín otvárania obálok:

29.2.2012
16.3.2012 do 10.30 hod.
20.3.2012 o 9.30 hod.



Bližšie informácie možno získať na oddelení ekonomickom a správy majetku Mestského úradu v
Čadci u zamestnanca Bc. Aleny Suchánkovej, Č. tel. 041/4302273, pondelok piatok počas
pracovnej doby.

V Čadci dňa 22. 2. 2012~~=
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2012
v zmysle § 9 ods. 2 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Čl. l.
Všeobecné informácie

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaže na
úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením v regionálnej tlači a na internetovej stránke mesta.

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, bude
vybratý návrh s najvyššou kúpnou cenou, a ostatné budú zo súťaže vylúčené.

3. Požadovaná kúpna cena je cena minimálna a je stanovená znaleckým posudkom. Minimálna
kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom.

4. Navrhovatelia zložia sumu vo výške 10 % z minimálnej kúpnej ceny ako zábezpeku na účet
vyhlasovateľa súťaže najneskôr do termínu a času predkladania návrhov.
Nevybratým uchádzačom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho
návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledku súťaže.
Víťazovi súťaže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť
kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí
kupujúci najneskôr do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade neuzatvorenia alebo
odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany víťaza sa finančná zábezpeka nevracia.

5. Forma podávania návrhov je písomná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnérnu návrhu v inom ako slovenskom
jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

6. Predložený súťažný návrh je možné meniť a doplňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovaieľa a v ním
stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne
doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

7. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená 5-členná výberová komisia,
ktorú vymenuje primátor mesta. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia
poslanci mestského zastupiteľstva.

8. Vyhlasovateľ písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do
10 dní. Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa
(identifikácia), označenie nehnuteľnosti Uej identifikácia a poradie), predložený cenový
návrh a uvedenie poradia.

9. Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia mestským zastupiteľstvom.

10. Navrhovate!' môže svoj návrh menil', doplňať a odvolávať len do lehoty predkladania
cenových ponúk.

ll. Uchádzač má možnost' nahliadat' do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na MsÚ Čadca.
12. Obhliadka predmetu súťaže bude vykonaná na požiadanie záujemcov v dohodnutom termíne.
13. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž kedykoľvek

počas jej priebehu zrušiť alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú. V takomto prípade sa zaplatené
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zábezpeky uchádzačom ~úťaže vrátia. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo meniť
podmienky súťaže, predlžiť lehotu na predkladanie ponúk alebo predlžiť lehotu na
vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

14. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo sa
predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. Zo súťaže sa taktiež vylučujú návrhy
uchádzačov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, vyhlásený konkurz,
počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a
návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže.

15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v

súťaži zvíťazil.

II.
Podmienky predaja

l. Kúpna cena za predmet súťaže bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet
vyhlasovateľa v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Čadca po uhradení celej kúpnej
ceny.

III.
Kritériá hodnotenia návrhov

l. Kritériami na hodnotenie predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za
nehnuteľnosť predložená navrhovateľom.

2. Pred otvorením prvého návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do
súťaže zaradený. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa
uvedú mená a sídla uchádzačov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané
ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie
uchádzačov a podpíšu protokol. Všetci účastníci obchodnej verejnej súťaže sa môžu na
základe pozvánky zúčastniť otvárania obálok. Každý z nich má právo skontrolovať
neporušiteľnosť obálky pred jej otvorením.

3. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č.l. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie Č. 2 . Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

4. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín a čas podania návrhu.
5. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli - umiestnili sa na druhom a

ďalších miestach ._-vyhlasovateľ súťaže oznámi. že ich návrhy sa odmietli.

IV.
Podanie návrhu

l. Písomné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v obálke
na adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, Námestie slobody 30 - s
viditel'ným označením - textom: "NEOTV ÁRA Ť" - heslo: "Obchodná verejná súťaž Č.

3/2012", Navrhovateľ na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa.
2. Miesto určené pre podávanie návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a

hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté do doby otvárania návrhov. Poverený
pracovní vydá potvrdenie o doručení návrhu s uvedením dátumu a času doručenia.
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3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:
• presné označenie navrhovateľa

• fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. Č., e-mail,
• fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov. sídlo, 1('0, konajúcu

osobu/zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. Č., e-mail)
• právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikatel' dolož.í originál, prípadne overenú

fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, príp. iného registra. nie staršieho
ako 3 mesiace,

• čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebolo na jeho majetok vyhlásené exekučné konanie,
konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo konanie o reštrukturalizácii,
nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu

• vyhlásenie účastníka súťaže (Jen fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona ~. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

• špecifikácia nehnuteľnosti -:-predmet kúpy (jej identifikácia a poradie)
• doklad o zaplatení zábezpeky v stanovenej výške na účet vyhlasovateľa
• číselné a slovné vyja~:r~'I~ie navrhovanej kúpnej ceny nehnutel'nosti (cenu uviest' ako

výslednú sumu za všetky nehnuteľnosti), ktorá nesmie byť nižšia ako vyhlásená
minimálna kúpna cena

• záväzok kupujúceho, že' kúpna cena za predmet súťaže bude uhradená bezhotovostným
prevodom na účet vyhlasovateľa v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa uzatvorenia
kúpnej zmluvy

• záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj
náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu

• záväzok kupujúceho, že akékoľvek stavebné úpravy a účel využitia objektu bude
vykonaný v súlade so záväznými regulatívmi Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Čadca,

• kupujúci berie na vedomie stavebno-technický stav predmetného objektu ajeho
prísl ušenstva.

4. Ak nesplní lehotu uvedenú v podmienkach, zábezpeka prepadá v prospech mesta.
5. V prípade, že návrh nebude splňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk

zo súťaže vylúčený.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupitel'stva

zo dňa 16. februára 2012 číslo 22/2012

K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností

Mestské z a s t u p i t e ľ s t v o Mesta Čadca

AJ Prerokovalo
podmienky obchodnej verejnej súťaže Č. 3/2012 na odpredaj nehnuteľného majetku.

BI K o n š t a t II je, že: /,')
• ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto prebytočný,
• podmienky obchodnej verejnej súťaže Č. 3/2012 na odpredaj nehnuteľného majetku sú

spracované v súlade s platnou legislatívou.

CI S c lz va/' u ] e
a) prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom

Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a
ods. 1 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov za účelom
odpredaja nasledovného majetku:
• pozemok p. Č. KN-C 405 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 ml
• budova súp. Č. 1579 nachádzajúca sa na pozemku p. Č. C-KN 405,
vedených na LV Mesta Čadca Č. 3053, vrátane
• vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, odkvapového chodníka
v k. Ú. Čadca.

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže Č. 3/2012 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov na predaj nehnuteľnosti uvedených
v bode C/ l., ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou tohto uznesenia.

DI U k l a dá
l. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku MsÚ Čadca pripraviť podklady a vykonať úkony

spojených s obchodnou verejnou súťažou.

Hlasovanie: ZA : 16 ,
PROTI : O
ZDRŽAL SA: 5

Ing. M) I~ G II r a
primdlor Mesta Čadca

29


