
Záznam z otvárania obálok  
 

doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného 
nehnuteľného majetku č. TSK/005/2014 – OVS „ Predaj nehnuteľností – Internát 
SOŠ Nováky“ (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 02.07.2019 o 13.00 h. na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS: 
Predseda:  

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  (poslanec Zastupiteľstva TSK) 

Členovia: 

Ing. Ladislav Matejka    (poslanec Zastupiteľstva TSK) 

Ing. Zuzana Máčeková     (poslankyňa Zastupiteľstva TSK) 

Ing. Marek Briestenský    (poverený riadením úradu) 

Mgr. Tomáš Baláž    (vedúci OPSM a VO) 

Ing. Renáta Ozimová    (vedúca odboru finančného)                

Mgr. Zuzana Martináková   (referent OPSM a VO) 

Mgr. Lenka Masláková    (referent OPSM a VO) 

 

OVS bola vyhlásená  odo dňa 30.05.2019 do 01.07.2019. 

Predmet odpredaja je nehnuteľný majetok nachádzajúci v k. ú. Nováky,  
zapísaný  na LV č. 6004 a 4286  
 
   stavby:     Internát SOU chemického , súp. č. 378 na pozemku parc.č. 266/1 

   pozemky:  Pozemky – parcely registra „C“: 

- parc. č. 266/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 295 m²  

- parc. č. 266/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²  

- parc. č. 266/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²  

- parc. č. 266/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m²  

- parc. č. 266/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 697 m² (v 
podiele ½, zapísaný na LV č.4286)  

Všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku: 231 000 EUR 

Zloženie zábezpeky vo výške: 73 200 EUR 
 
V lehote na predkladanie ponúk predložili cenovú ponuku jeden záujemca: 



Dňa 26.06.2019 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke 

a obsahovala nasledovné náležitosti: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: Richard Pišťánek, rod. 

Pišťánek,nar.:12.01.1977, rod.č. 770112/8105, trvale bytom: Poruba 395, 

972 11 Poruba 

b) Bankové spojenie: SK64 1110 0000 0026 1593 6189 

c) Označenie kontaktnej osoby: Richard Pišťánek, +421 918466 344, 

pistanekrelaxskmail.com 

d) Navrhnutá kúpna cena:  231 800 €  

e) Účel využitia majetku: bytové jednotky 

f) podmienky uzatvorenia zmluvy:-  

g) doklad o zložení zábezpeky vo výške  73 200 e  zo dňa 24.06.2019 

h) čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami OVS-splnil 

i) súhlas uchádzača, že v prípade neuzatvorenia KZ zo strany uchádzača, 

zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa-splnil 

 

Vyhodnotenie OVS: 
Záujemca  splnil požadované podmienky OVS. 
 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk OVS na odpredaj 
prebytočného nehnuteľného majetku - OVS č. TSK/005/2014, konaného dňa 
02.07.2019  o 13.00 h. na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. (poslanec Zastupiteľstva TSK)          .............................                                                      

Ing. Ladislav Matejka (poslanec Zastupiteľstva TSK)                       .............................   

Ing. Zuzana Máčeková (poslankyňa Zastupiteľstva TSK)                 ............................. 

Ing. Renáta Ozimová (vedúca odboru finančného)                       .............................           

Ing. Marek Briestenský (poverený riadením úradu)                ............................. 

Mgr. Tomáš Baláž (vedúci OPSM a VO)                                           ............................. 



Mgr. Zuzana Martináková (referent OPSM a VO)                             ............................. 

Mgr. Lenka Masláková (referent OPSM a VO)                                 ..............................               

 
V Trenčíne 02.07.2019 

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch. 


