UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 63/2014
k otvoreniu zasadnutia mestského zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania,
voľbe návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určeniu zapisovateľa
zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ S c h v a ľ u j e
a) program rokovania Mestského zastupiteľstva Čadca
Hlasovanie: ZA: 22
b) návrhovú komisiu:
Hlasovanie: ZA: 21
c) overovateľov zápisnice
Hlasovanie: ZA: 22
d) pracovné predsedníctvo:

PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 0

Ing. Ján Drobil
Ing. Milan Liščák
PROTI: 0

ZDRŢAL SA:0

JUDr. Jozef Pajer
Ing. Peter Laš
PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky MsÚ Čadca
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ
Ing. Milan Liščák, poslanec MZ

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 64/2014
K bodu: II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2014.
B/ S ch v a ľ u j e
II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2014
Ukazovateľ

Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie
Príjmy spolu
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Výdavky spolu
Celkový rozpočet

rozpočet
2014
EUR

II. zmena

13 063 021

1 202 587
22 611
2 587
1 227 785
1 015 561
212 224
0
1 227 785
0

3 704 952
3 451 019
20 218 992
13 054 199
6 442 807
721 986
20 218 992
0

EUR

Zmenený
rozpočet
EUR
14 265 608

3 727 563
3 453 606
21 446 777
14 069 760
6 655 031
721 986
21 446 777
0

Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 65/2014
K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
1/ II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca na rok 2014
2/ II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na rok 2014
B/ S ch v a ľ u j e
1/
schváliť
II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca na rok 2014

ukazovateľ

r. 2014

II. zmena rozpočtu

Zmenený rozpočet
r.2014

Beţné príjmy-vlastné

258 357

535

258 892

BT od zriaďovateľa

1 468 977

908 717

2 377 694

Kapitálové príjmy

189 877

15 000

204 877

Príjmy spolu

1 917 211

924 252

2 841 463

Beţné výdavky

1 727 334

909 252

2 636 586

Kapitálové výdavky

189 877

15 000

204 877

Výdavky spolu

1 917 211

924 252

2 841 463

Hlasovanie: ZA
: 22
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1
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2/
II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na rok 2014

Ukazovateľ
Beţné príjmy
BT od zriaďovateľa
KT od zriaďovateľa
Finančné operácie
Príjmy celkom
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

Rozpočet
2014
EUR
157875
387400
77600
622875
545275
77600
622875

II. zmena
EUR
11500
0
0
11186
22686
22686
0
22686

Zmenený
rozpočet
EUR
157875
387400
77600
11186
645561
567961
77600
645561

Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 66/2014
K bodu: Návrh na prenájom a vykonanie stavebných úprav nebytového priestoru FITCENTRA
v športovej hale ul. Športovcov č. 2581 Čadca.
- DOMBYT Čadca
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
návrh na prenájom a vykonanie stavebných úprav nebytového priestoru FITCENTRA
v športovej hale ul. Športovcov č. 2581 Čadca.
B/ S ch v a ľ u j e
1/ Prenájom nebytového priestoru FITCENTRA v športovej hale ul. Športovcov č. 2581 Čadca
o rozlohe 242,42 m2 za cenu 9,50 €/m2/rok na obdobie 15 rokov na dobu určitú Ing. Vladimírovi
Barancovi, VITALON , ul. Chalupkova č. 155, 022 04 Čadca.
2/ Ţiadosť Ing. Vladimíra Baranca, VITALON, ul. Chalupkova č. 155, 022 04 Čadca na
vykonanie stavebných úprav. Ide o zastrešenie terasy pred FITCENTROM, a tým pripojenie
týchto priestorov o rozlohe 216,3 m2 k existujúcim vyuţívaným priestorom s vybudovaním nových
sociálnych priestorov šatne, sprchy, prebudovanie spôsobu vykurovania na plynové médium
a nový rozvod vody a kanalizácie. Stavebné úpravy vykoná na vlastné náklady s dobou prenájmu
na 15 rokov za 1 €/m2/rok.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 67/2014
K bodu: Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zverení majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý budú spravovať rozpočtová organizácia Mesta Čadca zriadená
na plnenie úloh Mesta Čadca.
C/ S c h v a ľ u j e
zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca, a to:
1. Základnej škole Milošová U Prívary, IČO: 37 900 960, so sídlom Čadca, U Prívary č. 477,
dňom 1. 10. 2014, nasledovný majetok:
Pozemky v celkovej obstarávacej cene 39 852,30 €, v tom:
Inv. číslo
Názov
m2
p. č. KN-C 8175/1 - zastavané plochy
9/210/1302
a nádvoria
3697
p. č. KN-C 8175/2 - zastavané plochy
9/210/1303
a nádvoria
45

Obst. cena

Druh

39 373,05

pozemky

479,25

pozemky

z dôvodu zabezpečenia jeho uţívania a prevádzkovania.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu dodatku k zmluve o zverení majetku do správy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh dodatkov k zmluve o zverení
majetku do správy.
Hlasovanie: Za:
24
Proti:
0
Zdrţal sa: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 68/2014
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie o výpočte výšky nájomného v bytovom dome č. súp. 148 na
Okruţnej ul. v Čadci.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
Všeobecne záväzné nariadenie o výpočte výšky nájomného v bytovom dome č. súp. 148 na
Okruţnej ul. v Čadci.
B/ S c h v a ľ u j e
1. Všeobecne záväzné nariadenie o výpočte výšky nájomného v bytovom dome č. súp. 148 na
Okruţnej ul. v Čadci.
2. Výšku nájomného 2,5 € za 1 m2 podlahovej plochy v bytovom dome č. súp. 148 na Okruţnej
ul. v Čadci.
Hlasovanie: ZA
: 23
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 69/2014
K bodu: Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, konaných
dňa 15.11.2014.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
informatívnu správu o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 70/2014
K bodu: Správa o výsledkoch kontroly.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o výsledkoch kontroly.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 71/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 1/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 1/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s platnou legislatívou.
C/ R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 28/2014 zo dňa 3. 4. 2014 v plnom znení.
D/ S c h v a ľ u j e
a) prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom predaja nasledovného majetku zapísaného na LV č. 5329 vedenom Okresným
úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie
Čadca:
 dvojizbového bytu č. 2 na prízemí bytového domu súp. č. 1582 postavenom na pozemku
parc. č. KN-C 391 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m² s výmerou
podlahovej plochy 60,32 m2,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6033/24385 priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6033/24385 k pozemku parc. č. KN-C 391.
b) podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 1/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie: ZA
: 19
PROTI
: 1
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva
4. Mesta Čadca č. 71/2014 zo dňa 18. 9. 2014, vo výške 18 000,00 EUR.
5. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
6. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
8. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
9. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
10. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
12. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia z
radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, ţe jeho návrh prijíma.
14. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
15. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
16. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
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17. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito podmienkami súťaţe, nebudú zahrnuté
do súťaţe, nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či
neúspechu navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.
IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 1/2014“,
 svoju úplnú adresu.
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2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 72/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 2/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 2/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s platnou legislatívou.
C/ R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 29/2014 zo dňa 3. 4. 2014 v plnom znení.
D/ S c h v a ľ u j e
1. prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom predaja nasledovného majetku zapísaných na LV č. 11847, vedenom Okresným
úradom v Čadci, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie
Čadca:
 jednoizbového bytu č. 4 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 754 postavenom
na pozemku parc. č. KN-C 528/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2
s výmerou podlahovej plochy 40,02 m2,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6210/167520 priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6210/167520 k pozemku parc. č. KN-C 528/5.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 2/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie:

ZA
: 20
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 3

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisoví
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca č. 72/2014 zo dňa 18. 9. 2014, vo výške 23 000,00 EUR.
4. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
5. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
6. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
8. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
9. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
11. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia z
radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
12. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, ţe jeho návrh prijíma.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
14. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
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16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito podmienkami súťaţe, nebudú zahrnuté
do súťaţe, nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či
neúspechu navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.
IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 2/2014“,
 svoju úplnú adresu.
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2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 73/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 3/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 3/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s platnou legislatívou.
C/ R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 30/2014 zo dňa 3. 4. 2014 v plnom znení.
D/ S c h v a ľ u j e
1. prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom predaja nasledovného majetku zapísaného na LV č. 4074 vedenom Okresným
úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie
Čadca:
 bytu č. 10 (garsónky) na 2. poschodí bytového domu súp. č. 688 postavenom na pozemku
parc. č. KN-C 3401 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m2 s výmerou
podlahovej plochy 25,12 m2,
 spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 14569/458171 priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu,
 spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 14569/458171 k pozemku parc. č. KN-C 3401.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 3/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie: ZA
: 19
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 3

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisoví
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca č. 73/2014 zo dňa 18. 9. 2014, vo výške 12 500,00 EUR.
4. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
5. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
6. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
8. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
9. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
11. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia
z radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
12. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, ţe jeho návrh prijíma.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
14. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
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15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito podmienkami súťaţe, nebudú zahrnuté
do súťaţe, nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či
neúspechu navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.
IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 3/2014“,
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 svoju úplnú adresu.
2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 74/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
Podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 4/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 Podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 4/2014 na odpredaj nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s platnou legislatívou.
C/ R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 31/2014 zo dňa 3. 4. 2014 v plnom znení.
D/ S c h v a ľ u j e
1. prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom predaja nasledovného majetku zapísaného na LV č. 4027, vedenom Okresným
úradom v Čadci, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie
Čadca:
 trojizbového bytu č. 13 na prízemí bytového domu súp. č. 157 postavenom
na pozemku parc. č. KN-C 3291/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2,
s výmerou podlahovej plochy 70,36 m2,
 spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 11056/376704 priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu,
 spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 11056/376704 k pozemku parc. č. KN-C 3291/44.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 4/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie: ZA
: 19
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 3

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisoví
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca č. 74/2014 zo dňa 18. 9. 2014, vo výške 28 000,00 EUR.
4. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
5. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
6. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
8. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
9. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
11. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia
z radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
12. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, ţe jeho návrh prijíma.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
14. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
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16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito podmienkami súťaţe, nebudú zahrnuté
do súťaţe, nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či
neúspechu navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.
IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 4/2014“,
 svoju úplnú adresu.
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2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 75/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 5/2014 k predaju nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 5/2014 k predaju nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
C/ R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 32/2014 zo dňa 3. 4. 2014 v plnom znení.
D/ S c h v a ľ u j e
1. prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom predaja nasledovného majetku zapísaného na LV č. 3053 vedenom Okresným
úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie
Čadca:
 budovy súp. č. 1579 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 405 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 153 m²,
 pozemku parc. č. KN-C 405 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2,
 vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, odkvapového chodníka.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 5/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie: ZA
: 18
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 4

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca č. 75/2014 zo dňa 18. 9. 2014, vo výške 55 000,00. EUR.
4. Navrhovatelia zloţia sumu vo výške 10 % z minimálnej kúpnej ceny ako zábezpeku na účet
vyhlasovateľa súťaţe najneskôr do termínu a času predkladania návrhov.
Neúspešným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho
návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledku súťaţe.
Víťazovi súťaţe bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej
ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zábezpekou) uhradí kupujúci
najneskôr do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade neuzatvorenia alebo odstúpenia
od kúpnej zmluvy zo strany úspešného navrhovateľa sa zábezpeka nevracia.
5. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
6. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
8. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
9. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
10. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
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12. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia
z radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, ţe jeho návrh prijíma.
14. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
15. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
16. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
17. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito podmienkami súťaţe, nebudú zahrnuté
do súťaţe, nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či
neúspechu navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.
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IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 5/2014“,
 svoju úplnú adresu.
2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 76/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 7/2014 k predaju nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 7/2014 k predaju nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
C/ S c h v a ľ u j e
1. prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom predaja nasledovného majetku:
 10 ks buniek UNIMO, vedených v evidencii majetku Mesta Čadca pod inventarizačným
číslom 2/210/063, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-C 953/17 v katastrálnom
území Čadca.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 7/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie: ZA
: 20
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku
č. 111/2014 vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č. 65, vo výške
63 830,85 €.
4. Navrhovatelia zloţia sumu vo výške 10 % z minimálnej kúpnej ceny ako zábezpeku na účet
vyhlasovateľa súťaţe najneskôr do termínu a času predkladania návrhov.
Neúspešným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho
návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledku súťaţe.
Víťazovi súťaţe bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej
ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zábezpekou) uhradí kupujúci
najneskôr do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade neuzatvorenia alebo odstúpenia
od kúpnej zmluvy zo strany úspešného navrhovateľa sa zábezpeka nevracia.
5. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
6. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
8. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
9. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
10. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
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12. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia
z radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, ţe jeho návrh prijíma.
14. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
15. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
16. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
17. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito podmienkami súťaţe, nebudú zahrnuté
do súťaţe, nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či
neúspechu navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
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komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.

IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 7/2014“,
 svoju úplnú adresu.
2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 77/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky priameho predaja na odpredaj nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky priameho predaja na odpredaj nehnuteľného majetku sú spracované v súlade
s platnou legislatívou.
C/ S c h v a ľ u j e
1. prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe priameho predaja v zmysle § 9a ods. 1
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom
predaja nasledovného majetku zapísaného na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca:
 pozemok parc. č. KN-C 1713/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m².
2. podmienky priameho predaja č. 1/2014 v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov k predaju nehnuteľností uvedených v bode C/ 1.
tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s priamym predajom.
Hlasovanie: ZA
: 22
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Podmienky priameho predaja č. 1/2014
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

1. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č.
10/2014 vypracovaného znalcom Ing. Ivanom Dreveným, PhD., Hlinská 2589/20, Ţilina, vo
výške 8 936,64 €.
2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 17. 10. 2014 do 12.00 hod.
3. Uchádzač je povinný doručiť cenovú ponuku v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré budú
súčasťou cenovej ponuky, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom na adresu
vyhlasovateľa v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Priamy predaj č. 1/2014“,
 svoju úplnú adresu.
4. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá uchádzačovi potvrdenie
s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
5. Povinné náleţitosti cenovej ponuky:
 presné označenie navrhovateľa:
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe 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 navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 presná identifikácia predmetu priameho predaja,
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností.
6. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
7. Na poţiadanie uchádzača bude vykonaná fyzická obhliadka predmetu priameho predaja v
termíne dohodnutom s vyhlasovateľom.
8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
9. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ najmenej 3-člennú výberovú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné
vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu charakteru predmetu priameho predaja.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené cenové ponuky, priamy predaj
kedykoľvek počas jeho priebehu zrušiť alebo ho ukončiť ako neúspešný.
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11. Zámer predať majetok mesta formou priameho predaja schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta
Čadca svojim uznesením č. 77/2014 zo dňa 18. 9. 2014.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 78/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o nájme nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
nájom pozemkov:
 parc. č. KN-C 603/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2,
 parc. č. KN-C 603/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
vytvorených na základe geometrického plánu č. 82/2014 vyhotoveného dňa 26. 5. 2014
Jánom Markuliakom, Ján Markuliak - GEODET, Raková 1138, autorizačne overeného
Ing. Janou Fuljerovou dňa 26. 5. 2014 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou
za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 532/2014 zo dňa 16. 6. 2014, a to z pozemku
parc. č. KN-C 603/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2, zapísaného na LV č.
3053, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec
Čadca, katastrálne územie Čadca,
pre obchodnú spoločnosť – Mgr. Štefan Turiak – lekáreň SALVATOR, IČO: 00622770, so
sídlom Čadca, Námestie slobody 73/9,
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemky zastavané stavbou
vo vlastníctva nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, za nájomné vo výške 901,28 €/rok.
Výška ceny nájmu pozemkov bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 49/2010
vypracovaného znalcom Ing. Máriou Skalkovou:
172 m2 x 5,24 €/m2 = 901,28 €/rok
Doba nájmu – neurčitá.
Podmienky nájmu:
 Započítanie nákladov nájomcu za vyhotovenie parkovacích miest zámkovou dlaţbou vo
výške 4 380,00 € oproti nájmu (146 m2/pozemok x 30,00 €/ m2 dlaţby = 4 380,00 €).
 Nájomca pri podpise nájomnej zmluvy uhradí jednorázovo nájomne späť za 3 roky (2013,
2012, 2011),
 Nájomné sa bude kaţdoročne jednostranne zo strany mesta upravovať o percentuálnu výšku
miery inflácie.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu nájomnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh nájomnej zmluvy
a prerokovať ho s nájomcom.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 79/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zámene nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
zámenu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Ing. Pavla Vancela, bytom Raková 1567,
zapísaných na LV č. 12963 a č. 11498, vedených Okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, a to pozemkov:
 parc. č. KN-C 481/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m²,
 parc. č. KN-C 482/3 – záhrady o výmere 26 m²,
 parc. č. KN-C 483/3 – záhrady o výmere 8 m²,
 parc. č. KN-C 485/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
 parc. č. KN-C 486/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
vytvorených na základe geometrického plánu č. 115/2014 vyhotoveného dňa 6. 8. 2014 Jánom
Markuliakom, Ján Markuliak - GEODET, Raková 1138, autorizačne overeného Ing. Janou
Fuljerovou dňa 9. 8. 2014 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za Okresný úrad
Čadca, katastrálny odbor, pod č. 882/2014 zo dňa 28. 8. 2014, z časti pozemkov parc. č. KN-C
481 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m², parc. č. KN-C 482 – záhrady o výmere 108
m², parc. č. KN-C 483 – záhrady o výmere 174 m² zapísaných na LV č. 12963, a z časti
pozemkov parc. č. KN-C 485/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m², parc. č. KN-C
486/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m² zapísaných na LV č. 11498,
za
a nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca,
Námestie slobody č. 30, zapísanom na LV č. 3053, vedenom Okresným úradom Čadca,
katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, a to
pozemkov:
 parc. č. KN-C 488/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2,
 parc. č. KN-C 488/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
vytvorených na základe geometrického plánu č. 115/2014 vyhotoveného dňa 6. 8. 2014 Jánom
Markuliakom, Ján Markuliak - GEODET, Raková 1138, autorizačne overeného Ing. Janou
Fuljerovou dňa 9. 8. 2014 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za Okresný úrad
Čadca, katastrálny odbor, pod č. 882/2014 zo dňa 28. 8. 2014, z časti pozemku parc. č. KN-C
488/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1424 m² zapísaného na LV č. 3053,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe v zmysle platného Územného plánu mesta
Čadca zásobovanie plánovaného polyfunkčného objektu je moţné len z jeho vnútroblokovej
strany.
Cena pozemkov je stanovená nasledovne:
1. Cena nehnuteľností vo vlastníctve Ing. Pavla Vancela je 29,82 €/m2 v zmysle znaleckého
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posudku č. 54/2014 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Kubankom, Čadca, Hurbanova
208/64, t. j. celková výmera pozemkov je 74 m2 x 29,82 €/m2 = 2 206,68 €.
2. Cena nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Čadca je 29,82 €/m2 v zmysle znaleckého posudku
č. 54/2014 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Kubankom, Čadca, Hurbanova 208/64, t. j.
celková výmera pozemkov je 175 m2 x 29,82 €/m2 = 5 218,50 €.
Rozdiel cien vo výške 3 011,82 € bude uhradený Ing. Pavlom Vancelom pri podpise zámennej
zmluvy.
Podmienky zámeny:
 Ing. Pavol Vancel zaplatí Mestu Čadca rozdiel ceny spôsobom dohodnutým v zámennej
zmluve.
 Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradia
Ing. Pavol Vancel a Mesto Čadca, kaţdý v jednej polovici.
D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu zámennej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh zámennej zmluvy
a prerokovať ho s Ing. Pavlom Vancelom.
Hlasovanie: ZA
: 22
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 80/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov:
 parc. č. KN-C 1794/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2,
 parc. č. KN-C 1794/50 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
zapísaných na LV č. 3053, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti – Kaufland Slovenská republika v.o.s., IČO: 35
790 164, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A,
v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, za
kúpnu cenu celkom 11 017,53 €.
Kúpna cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 11/2014 zo dňa 25.8. 2014, ktorý
vypracoval znalec Ing. Pavol Valárik, Dunajov:
379 m2 x 29,07 €/m2 = 11 017,53 €
Podmienky predaja:
1. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností.
2. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať
ho s nadobúdateľom.
Hlasovanie: ZA
: 23
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 81/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti:
a) pozemku parc. č. KN-C 2587/177 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m²,
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 33/2014 vyhotoveného dňa 9. 7. 2014 Ing.
Annou Tomašcovou, Geodetické práce, Komenského 135, Čadca, autorizačne overeného
Ing. Annou Tomašcovou dňa 9. 7. 2014 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za
Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 768/2014 dňa 5. 8. 2014, a to z časti
pozemku parc. č. KN-C 2587/2 – ostatné plochy o výmere 549 m² zapísaného na LV č. 3053
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca,
katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva nadobúdateľov – Petra Sýkoru a Adriány Sýkorovej, obaja bytom
Čadca, Rieka 1871,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o usporiadanie vlastníckych vzťahov
pozemku, ktorý je súčasťou záhrady, ktorá je vo vlastníctve Petra Sýkoru a Adriany Sýkorovej,
za kúpnu cenu celkom 5 086,30 €.
Kúpna cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 2/2014 zo dňa 7. 9. 2014, ktorý
vypracoval znalec Ing. Vladimír Badura, Staškov 797:
190 m2 x 26,77 €/m2= 5 086,30 €
Podmienky predaja:
1. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia časť nákladov spojených
s vypracovaním geometrického plánu č. 33/2014.
2. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia časť nákladov spojených
s vypracovaním znaleckého posudku č. 2/2014.
3. Nadobúdatelia ako kupujúci uhradia správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva
k predmetnej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
4. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatia Mestu Čadca ako
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať
ho s nadobúdateľom.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 82/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o darovaní nehnuteľnosti – pozemku Mestu Čadca.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o pozemok, ktorý tvorí časť miestnej komunikácie v lokalite Milošová, U Kešňaka.
C/ S c h v a ľ u j e
prijatie daru do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca,
Námestie slobody 30, a to nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 13450 vedenom Okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca –
pozemku:
2
 parc. č. KN-C 7678/2 – orná pôda o výmere 87 m ,
od jej výlučného vlastníka Jozefa Kubašku, bytom Čadca, Milošová 2224.
Podmienky darovania:
1. Obdarovaný uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu darovacej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh darovacej zmluvy
a prerokovať ho s darcom.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 18. septembra 2014 číslo 83/2014
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 85/2013 zo dňa 26. 09. 2013
v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 34/2014 zo dňa 03. 04. 2014.
A/ Konštatuje,že
ide o uznesenie, ktoré sa týka prevodu pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO:
00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie slobody 30, do výlučného vlastníctva obchodnej
spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO: 35 919 001, so sídlom Bratislava,
Mlynské Nivy 45, na základe kúpnej zmluvy.
C/ S c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 85/2013 zo dňa 26. 09. 2013 v znení
uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 34/2014 zo dňa 03. 04. 2014 nasledovne:
1. v bode C/ v tabuľke – v 4. riadku stĺpca označeného „KN-C parcela" – sa text „9459/44"
nahrádza textom „9955/19",
2. v bode C/ v tabuľke – v 4. riadku stĺpca označeného „záber v m²" – sa text „1" nahrádza
textom „8",
3. v bode C/ v tabuľke – v 4. riadku stĺpca označeného „GP č." – sa text „72-111" nahrádza
textom „19/2014",
4. v bode C/ v tabuľke – v 4. riadku stĺpca označeného „všeobecná náhrada v €" – sa text
„24,73" nahrádza textom „197,84",
5. v bode C/ v tabuľke – v 4. riadku stĺpca označeného „navýšenie o 1,2 násobok v €" – sa text
„29,68" nahrádza textom „237,41",
6. v bode C/ v tabuľke – sa vypúšťa 5. riadok,
7. v bode C/ v tabuľke – sa vypúšťa 6. riadok,
8. v bode C/ v tabuľke – v doterajšom 7. riadku stĺpca označeného „diel GP" – sa text „236"
nahrádza textom „61",
9. v bode C/ v tabuľke – v doterajšom 7. riadku stĺpca označeného „záber v m²" – sa text
„202" nahrádza textom „75",
10. v bode C/ v tabuľke – v doterajšom 7. riadku stĺpca označeného„GP č." – sa text „72-111"
nahrádza textom „19/2014",
11. v bode C/ v tabuľke – v doterajšom 7. riadku stĺpca označeného „všeobecná náhrada v €" –
sa text „4995,46" nahrádza textom „1854,75",
12. v bode C/ v tabuľke – v doterajšom 7. riadku stĺpca označeného „navýšenie o 1,2 násobok v
€" – sa text „5994,55" nahrádza textom „2225,70",
13. v bode C/ v tabuľke – sa vypúšťa doterajší 10. riadok,
14. v bode C/ v tabuľke – sa vypúšťa doterajší 11. riadok,
15. v bode C/ v tabuľke – sa vypúšťa doterajší 12. riadok,
16. v bode C/ sa slová „celkom 38 578,80 €" nahrádzajú slovami „celkom 29468,27 €“,
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17. v bode C/ sa za slová „znaleckým posudkom č. 12/2013“ vkladajú slová „a znaleckým
posudkom č. 39/2014“, vypúšťa sa slovo „ktorý“ a nahrádza sa slovom „ktoré“ .
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca

54

