
 

Bod 8b) - 12 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 

1. Žiadateľ: LK realinvest s.r.o., Cyrila a Metoda 359/10,  965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

prenájom stavby Domu so súp. č. 43 na UL. SNP v Žiari nad Hronom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  
 

Stavba – Dom so súpisným číslom 43, postavenej na CKN parcele č. 1635/5 
nachádzajúcej sa na Ul. SNP v Žiari nad Hronom 

3. Prílohy: Príloha – Zmluvy o spolupráci s FK Pohronie a MšK 

 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, evidovaného na 

LV č. 1136, a to stavby:  

• Dom so súpisným číslom 43, postavený na pozemku CKN parcela č. 1635/5, nachádzajúci sa na 

Ul. SNP v Žiari nad Hronom 

 

- Účel nájmu: ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov 

- Cena nájmu:  26.666 €/ za rok/ za celý predmet nájmu 

- Doba nájmu: určitá – 15 rokov, s účinnosťou od 1.3.2020 

 

pre žiadateľa: 

LK realinvest s.r.o. 

sídlo: Cyrila a Metoda 359/10, Žiar nad Hronom 

IČO: 46 584 625 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude po rekonštrukcii využívaná ako 

ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK Žiar nad Hronom, s.  r. o. a FK POHRONIE 

Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. 

 

za nasledovných podmienok:  

1. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať stavbu v prevádzkyschopnom stave - technicky aj 

stavebne (nájomca bude na vlastné náklady vykonávať komplexnú údržbu a opravy predmetu 

nájmu). 

2. Nájomca je povinný uzavrieť zmluvy s jednotlivými dodávateľmi médií a poskytovateľmi služieb a sám 

v plnom rozsahu uhrádzať odplatu za ich dodanie a spotrebu. Nájomca je povinný v súvislosti 

s užívaním predmetu nájmu zabezpečiť na vlastné náklady dodávku elektrickej energie, tepla, vody, 

plynu, teplej úžitkovej vody, odvod kanalizačného odpadu, odvoz a likvidáciu akéhokoľvek odpadu 

a všetky ostatné služby spojené s užívaním predmetu nájmu. 

3. Nájomca sa zaväzuje k 31.10. príslušného kalendárneho roka predložiť  na posúdenie a schválenie 

plán investícií na ďalší rok aj s vyčíslenými nákladmi.  

4. V prípade, že si predmet nájmu vyžaduje stavebné úpravy, opravy alebo rekonštrukciu za trvania 

nájomného vzťahu, a pokiaľ sa nájomca rozhodne vykonať zásah do predmetu nájmu formou 

investícií, ktoré sú nutné k tomu, aby predmet nájmu zodpovedal podmienkam a predstavám nájomcu 



pre jeho užívanie za daným účelom prenájmu, môže začať nájomca s vykonávaním akýchkoľvek 

stavebných úprav, opráv alebo rekonštrukcií až po predchádzajúcom písomnom súhlase 

prenajímateľa a rozhodnutia príslušného stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela vyžaduje. 

5. Nájomca je oprávnený technicky zhodnocovať nehnuteľný majetok tvoriaci predmet nájmu za 

podmienky získania predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, súčasťou ktorého bude aj 

odsúhlasenie predmetu a rozsahu (množstva a ceny) technického zhodnotenia nehnuteľného 

majetku tvoriaceho predmet nájmu a dodržania zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Stavebný 

zákon“). Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky v zmysle §29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. Prílohou žiadosti  o udelenie predchádzajúceho písomného 

súhlasu prenajímateľa s technickým zhodnotením nehnuteľného majetku tvoriaceho predmet nájmu, 

je predbežný rozpočet plánovaného technického zhodnotenia nehnuteľného majetku tvoriaceho 

predmet nájmu. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi ním preukázateľne a účelne vynaložené 

a prenajímateľom vopred odsúhlasené náklady na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku 

tvoriaceho predmet nájmu najviac do výšky nájomného, na ktoré mu vznikne nárok počas doby 

trvania nájmu, max. však 480.000 Eur a to výlučne postupne formou započítania s nájomným. 

Vynaložené náklady na technické zhodnotenie predmetu nájmu bude odpisovať prenajímateľ. 

6. Podmienkou pre uznanie technického zhodnotenia je predloženie nasledovných dokladov: 

• predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa k realizácii technického zhodnotenia, 

• dodávateľské faktúry vystavené na nájomcu, doložené dokladom o úhrade (daňové doklady, 

zmluva o dielo a pod.) 

• rozhodnutie príslušného stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela vyžaduje, 

• protokol o odovzdaní a prevzatí diela,  

• znalecký posudok k určeniu ceny v prípade, ak nájomca nie je schopný zabezpečiť potrebné 

doklady k stanoveniu výšky ceny technického zhodnotenia, alebo ak je dôvodná pochybnosť 

o výške ceny technického zhodnotenia. Znalecký posudok vyhotoví znalec, ktorého určí 

prenajímateľ a nájomca sa zaväzuje rešpektovať takýto znalecký posudok. 

7. Skončenie nájomného vzťahu: 

a) uplynutím doby 

b) písomnou dohodou zmluvných strán 

c) výpoveďou nájomcu bez ďalšej povinnosti prenajímateľa uhradiť nájomcovi finančné prostriedky 

vynaložené na technické zhodnotenie do predmetu nájmu, 

d) jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímateľom alebo nájomcom z nasledovných 

dôvodov: 

- prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy bez ďalšej povinnosti prenajímateľa 

uhradiť nájomcovi finančné prostriedky vynaložené na technické zhodnotenie do predmetu 

nájmu: 

• ak nájomca v rozpore so zmluvou dá predmet nájmu užívania tretej osobe/osobám,  

• napriek písomnej výstrahe užíva predmet nájmu alebo strpí užívanie predmetu nájmu takým 

spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí značná škoda,  

• napriek upomienke nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného,  

• v prípade zrušenia nájomcu, straty oprávnenia na predmet činnosti za účelom nájmu,  

• v prípade porušovania povinnosti/povinností nájomcu podľa zmluvy alebo podľa platnej 

právnej legislatívy,  
 

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od  20.01.2020 do 03.02.2020. 

 

Vo veci prenajatia nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 

(prenechanie majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválené trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov). 

http://www.ziar.sk/


 

 

Bod 8b) - 13 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 
 

1. Žiadateľ: OZ ZAŽIAR, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

prenájom nebytového priestoru – Klub mladých, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  
 

Stavba – Kultúrne spoločenské stredisko so súpisným číslom 2712, postavenej 
na CKN parcele č. 698/2, nachádzajúcej sa na Ul. SNP č. 119 v Žiari nad 
Hronom 

3. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Cieľom OZ ZAZIAR je poskytovať zmysluplné trávenie voľného času, podporovať šport 
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, integrovať handicapované deti 
a mládež medzi zdravé deti a mládež, podporovať vzdelávanie, organizovať semináre 
a školenia pre širokú verejnosť, poskytovať sociálne poradenstvo, realizovať aktivity na 
podporu a ochranu zdravia, preventívne programy v oblasti zdravia, usporadúvať 
aktivity zamerané na rozvoj participácie mládeže a podobne. 

4. Prílohy: Príloha č. 1 – Žiadosť o prenájom priestorov 

 

 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, evidovaného na 

LV č. 1136, a to:  

• Klub mladých o výmere  102  m2, nachádzajúci sa na podzemnom podlaží stavby -  Kultúrno 

spoločenského strediska so súpisným číslom 2712, postavenej na CKN parcele č. 698/2, 

nachádzajúcej sa na Ul. SNP č. 119 v Žiari nad Hronom 

 

- Účel nájmu: prevádzkovanie klubu mladých, organizovanie verejnoprospešných aktivít 

- Cena nájmu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu 

- Doba nájmu: neurčitá  s výpovednou lehotou tri mesiace 

 

pre žiadateľa: 

OZ ZAŽIAR 

sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO: 45 029 971 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky pre  

plnenie úloh zabezpečujúcich OZ ZAZIAR. 

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od  20.01.2020 do 03.02.2020. 

 

Vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 

http://www.ziar.sk/


(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2020  uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

Bod 8b) - 14 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 
 

1. Žiadateľ: OZ ZAŽIAR, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

prenájom nebytového priestoru – zasadačky, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  
 

Stavba – Dom kultúry so súpisným číslom 406, postavenej na CKN parcele č. 
575, nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej  v Žiari nad Hronom 

3. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Cieľom OZ ZAZIAR je poskytovať zmysluplné trávenie voľného času, podporovať šport 
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, integrovať handicapované deti 
a mládež medzi zdravé deti a mládež, podporovať vzdelávanie, organizovať semináre 
a školenia pre širokú verejnosť, poskytovať sociálne poradenstvo, realizovať aktivity na 
podporu a ochranu zdravia, preventívne programy v oblasti zdravia, usporadúvať 
aktivity zamerané na rozvoj participácie mládeže a podobne. 

4. Prílohy: Príloha č. 1 – Žiadosť o prenájom priestorov 

 

 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
Mestské zastupiteľstvo 

 

schvaľuje: 

 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, evidovaného na 

LV č. 1136, a to:  

• zasadačka o výmere  41,5  m2, nachádzajúca sa na prízemí stavby -  Dom kultúry so súpisným 

číslom 406, postavenej na CKN parcele č. 575, nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej 

v Žiari nad Hronom 

 

- Účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie Mestskej obývačky 

- Cena nájmu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu 

- Doba nájmu: neurčitá  s výpovednou lehotou tri mesiace 

 

pre žiadateľa: 

OZ ZAŽIAR 

sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO: 45 029 971 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky pre  

plnenie úloh zabezpečujúcich OZ ZAZIAR. 

 



Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od  20.01.2020 do 03.02.2020. 

 

Vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 

(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2020  uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

Bod 8b) - 15 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 

1. Žiadateľ: Ing. Sylvia Hašková, J. Kráľa 1372/33, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

Kúpa nájomného bytu č. 22, nachádzajúceho sa na 4. poschodí obytného 

domu, súp. č. 1372, postaveného na KN-C parcele č. 1149/67 v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, na Ul. J. Kráľa, vchod č. 33, zapísaného na LV 3037, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  
 

Stavba – bytový dom so súpisným číslom 1372, postavený na CKN parcele č. 
1149/67, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, vchod č. 33 

3. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Žiadateľka užíva byt na základe zmluvy o nájme bytu, pravidelne si uhrádza 
svoje záväzky a požiadala o odkúpenie užívaného bytu akceptujúc cenu vo 
výške  29.504,81 € stanovenou znaleckým posudkom číslo 226/2019, zo dňa 
10.10.2019, vyhotoveného znalkyňou Ing. Ľubicou Marcibálovou zníženú 
o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 

4. Prílohy: Príloha č. 1 – časť znaleckého posudku č. 226/2019 
 

 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, zapísanej na LV č. 3037 a to:  

 

a) jednoizbový byt č. 22  na 4. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 33, nachádzajúci 

sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   

b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 4389/683947-tin,   

c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1299 m2, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 4389/683947-tin  

 

do výlučného vlastníctva žiadateľky: 
 

za kúpnu cenu 29.504,81 € pre:  
Ing. Sylvia Hašková,  
bytom J. Kráľa 1372/33, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová dotácia 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty budú 

http://www.ziar.sk/


odpredané do vlastníctva ich nájomcom, a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú 
o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  03.05.2016 do 

28.05.2016. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 

 

 

 

Bod 8b) - 16 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 

1. Predmet: 
 

Predaj nebytového priestoru č. 12, nachádzajúceho sa na prízemí bytového 

domu, súp. č. 897, postaveného na KN-C parcele č. 1149/84 v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, na Ul. Pod Donátom, vchod č. 12, zapísaného na LV 
2586 

1.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
§ 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

1.2 Stavba a parcela:  
 

Stavba – bytový dom so súpisným číslom 897, postavený na CKN parcele č. 
1149/84, na Ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom, vchod č. 12 

2. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Nebytový priestor bol doteraz užívaný formou prenájmu. Uznesením MsZ č. 
116/2019 zo dňa 26.9.2019 bol odsúhlasený odpredaj predmetnej 
nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže. V stanovenej lehote  však 
nebol predložený žiadny návrh. 
 

3. Prílohy: príloha č. 1 – návrh kúpnej zmluvy 
príloha č. 2 – čestné vyhlásenie 
príloha č. 3 -  časť znaleckého posudku 
príloha č. 4 – pôdorys a fotodokumentácia nebyt. priestoru č. 12  
príloha č. 5 – čiastočný výpis listu vlastníctva 
 

 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

a/ schvaľuje: 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2586 v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom a to:  

a) nebytový priestor č. 12,  nachádzajúci sa na prízemí  obytného domu, súpisné číslo 897, číslo vchodu 

12, na ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom,  

b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, súpisné 

číslo 897, postaveného na CKN parcele č.  1149/84, o veľkosti 2600/619909-tin, 

c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1138 m², na ktorom je obytný dom súpisné číslo 897 postavený, o veľkosti  

2600/619909-tin. 

nasledovným spôsobom: 



• obchodná verejná súťaž v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

b/ schvaľuje: 

v zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:  

 

 

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
 
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2586 v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:  
 

a) nebytový priestor č. 12,  nachádzajúci sa na prízemí  obytného domu, súpisné číslo 897, číslo vchodu 

12, na ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom,  

b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, súpisné 

číslo 897, postaveného na CKN parcele č.  1149/84, o veľkosti 2600/619909-tin, 

c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1138 m², na ktorom je obytný dom súpisné číslo 897 postavený, o veľkosti  

2600/619909-tin. 

      (ďalej aj ako „nebytový priestor“) 
 
Popis nebytového priestoru: 
Ide o priestor v prízemí prístupný od dvorovej časti bytového domu. Priestor je vykurovaný, má 
realizované omietky a maľby na stenách a strope, priestor má rozvody elektriny, podlahy sú betónové 
a v strede je prekrytá jama drevenými doskami o rozmere 1*3,7 m. Cez priestor prechádzajú aj rozvody 
kúrenia, ktoré sú zaizolované. Priestor má plastové vstupné dvere a plastové okno. V miestnosti je aj 
rozvodná skriňa pre ističe domu. 
 

 

B. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:  

 

1. Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“)  

musí byť datovaný a spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v piatich 

vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných navrhovateľom. Vzor súťažného návrhu kúpnej 

zmluvy tvorí prílohu č. 1 súťažných podmienok. Navrhovateľ je povinný spracovať súťažný návrh v 

zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a 

nemenné. Navrhovateľ je povinný doplniť údaje v návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore a to:  

 

a)  presné označenie navrhovateľa:  

• ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresu 

sídla, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu,  

• ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 

číslo, dátum narodenia 

b) návrh kúpnej ceny (ponuka kúpnej ceny v mene Euro musí byť najmenej vo výške  všeobecnej 
hodnoty nebytového priestoru, ktorá  je stanovená vo výške  14.300,- € /slovom štrnásťtisíc tristo 
eur/ na základe znaleckého posudku č. 177/2019 zo dňa 10.09.2019, vyhotoveného znalcom 
Ing. Štefanom Sviržovským.  
 

 

2. Záloha na kúpu vo výške 2.000,- EUR uhradená na účet mesta Žiar nad Hronom IBAN SK 69 0200 

0000 0020 3305 2551, najneskôr ku dňu ukončenia uplynutia lehoty na predkladanie súťažných 

návrhov. Navrhovateľ uvedie pri prevode zálohy na kúpu variabilný symbol 1212 a do poľa 



„poznámka“ svoje meno s dodatkom „záloha na kúpu do obchodnej verejnej súťaže“. Záloha na kúpu 

sa vracia neúspešným navrhovateľom najneskôr do 15 dní od rozhodnutia Mestského zastupiteľstva 

o výsledku obchodnej verejnej súťaže. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej 

ceny.  

 
3. Navrhovateľ je povinný v prihláške do súťaže uviesť číslo účtu, na ktorý má byť finančná zábezpeka 

vrátená v prípade neúspešnosti v súťaži. V prípade, že navrhovateľ takéto číslo účtu neuvedie, bude 

finančná zábezpeka vrátená na číslo účtu, z ktorého bola zábezpeka uhradená. 

 
4. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov.  

 
5. Uchádzači sú povinní k návrhu  predložiť  aj čestné prehlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 súťažných 

podmienok.  

 

6. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s víťazom súťaže z dôvodu na strane víťaza 

súťaže, prepadne finančná zábezpeka poskytnutá víťazom súťaže v prospech vyhlasovateľa súťaže.  

 

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

všetky zo súťaže vylúčené.  

 

8. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo 

súťaže vylúčený. 

 
9. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie  

návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne opraviť aj po 

uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

 
10. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

 

11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :  

a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,  

b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,  

c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.   

 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo: 

• odmietnuť všetky predložené návrhy,  

• predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.  

Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Mestského zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené 

podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a 

prostriedkami tak ako bola vyhlásená. 

 

 

11. Obhliadku nehnuteľnosti môžu záujemcovia vykonať po dohode s povereným zamestnancom  MsÚ 

v Žiari nad Hronom /Ing. Paulíková, 045/678 71 32/ v pracovných dňoch  v čase od 7,30 hod. do  

15,30 hod a to najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov. 

 

12. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu 

nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný. 

 

13. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný až do uzatvorenia  kúpnej zmluvy. 

 



14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, 

že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej 

súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.  

 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti 

dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti, resp. spoločnosti v ktorej 

má vyhlasovateľ majetkovú účasť. 

 

 

C. Miesto a lehota predkladania návrhov:   

 

1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná 

súťaž – Nebytový priestor č. 12 - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.  

           

2. Pri  osobnom  doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to 

v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.  

 

3. Lehota na predkladanie ponúk:  od 10.02.2020 do 31.05.2020 do 12,00 hod. V tejto lehote musia  

byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.               

 

 

D. Časový plán súťaže : 

 

1. Vyhlásenie súťaže: 10.02.2020 

 

2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 28.05.2020 

 

3. Vyhodnotenie súťažných návrhov : vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia. Komisia 

najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.  

 

Členovia komisie: 

• Ing. Mária Biesová – predseda  

• Ing. Dušan Berkeš – člen 

• Ing. Stella Víťazková - člen  

• Ing. Martin Majerník – člen 

• Mgr. Roman Šulhánek – člen 

 

Zapisovateľka:  

• Ing. Miroslava Paulíková 

 

4. Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom.  Mesto bude 

písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 30 dní od schválenia 

uznesenia Mestského zastupiteľstva.  

 

E. Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov: 

 



1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nehnuteľnosti predložená 

navrhovateľom. 

 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude 

priradené poradie č. 1.  Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa poradia. Za najvhodnejší 

návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené 

vyhlasovateľom a ktorého cenová ponuka /výška kúpnej ceny/ bude najvyššia. V prípade rovnakej 

cenovej ponuky  rozhodne skorší termín podania návrhu. 

 

3. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude vyzvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní od 

schválenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom. 

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej 

verejnej obchodnej súťaže. 


