
Záznam z otvárania obálok  

doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného 
nehnuteľného majetku – „Predaj nehnuteľností – Vlastivedné múzeum 
v Považskej Bystrici – škola“ – OVS č. TSK/008/2015- OVS (ďalej len ,,OVS“), 
konaného dňa 27.02.2017 o 14.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 
kraja.   
Komisia na vyhodnotenie ponúk záujemcov podaných v rámci OVS: 

Predseda:  

Krátky Ján, Ing.    (poslanec Zastupiteľstva TSK), 

Členovia: 

Ing. Milan Berec    (poslanec Zastupiteľstva TSK), 

Ing. Zuzana Máčeková    (poslankyňa Zastupiteľstva TSK), 

Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. (riaditeľ Úradu TSK), 

Mgr. Tomáš Baláž   (poverený riadením OPSM a VO), 

Ing. Ozimová Renáta   (vedúca odboru finančného Úradu TSK),               

Mgr. Zuzana Martináková  (zamestnankyňa TSK), 

Mgr. Lenka Masláková   (zamestnankyňa TSK) 

 

OVS bola vyhlásená  odo dňa 27.01.2017 do 27.02.2017. 

Predmet odpredaja: 

Nehnuteľný majetok, nachádzajúci  sa v k. ú. Považská Bystrica,  zapísaný  na 
LV č. 10530 
stavby:          škola súp. č. 244 na parcele č. 397/5  

garáž súp. č. 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459 na 
parcele č.397/28,29,30,31,32,33,34,35. 

 
pozemky:   parc. č. 397/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1310 m², 

parc. č. 397/6 – ostatné plochy o výmere 285 m², 
 parc. č. 397/7 – ostatné plochy o výmere 451 m², 
 parc. č. 397/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m², 
 parc. č. 397/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m², 
 parc. č. 397/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², 
 parc. č. 397/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², 
 parc. č. 397/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², 
 parc. č. 397/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², 
 parc. č. 397/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m², 
 parc. č. 397/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m². 
 

Všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku: 384.858,10 ,- Eur 

Zloženie zábezpeky vo výške: 76.972,- Eur 
 

V lehote na predkladanie ponúk predložili cenovú ponuku jeden záujemca: 



Dňa 27.02.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke 

a obsahovala nasledovné náležitosti: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: Milan Richtárik AUTODOPRAVA 

SVEREPEC, Sverepec 365, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 10 876 499 

b) Bankové spojenie: SK0802000000001940890554  

c) Označenie kontaktnej osoby: Milan Richtárik, 0903 523 528,  

erika@mra.sk 

d) Navrhnutá kúpna cena: 101.000 ,- EUR   

e) Účel využitia majetku: vybudovanie Polyfunkčného objektu 

f) podmienky uzatvorenia zmluvy:  

g) doklad o zložení zábezpeky vo výške 76.972,- EUR predložený dňa 

27.2.2017 . 

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/008/2015, konaného dňa 

27.02.2017 o 14.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

Predseda:  

Krátky Ján, Ing. (poslanec Zastupiteľstva TSK)............................................................. 

Členovia: 

Ing. Milan Berec (poslanec Zastupiteľstva TSK)............................................................ 

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

Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. (riaditeľ Ú TSK)................................................................    

Mgr. Tomáš Baláž (poverený riadením OPSM a VO).................................................... 

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

Mgr. Zuzana Martináková (zamestnankyňa TSK)......................................................... 

Mgr. Lenka Masláková (zamestnankyňa TSK).............................................................. 

 

V Trenčíne 27.02.2017 

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch. 


