Mesto Banská Štiavnica
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta
Banská Štiavnica, za účelom využívania pozemkov
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
I
Úvodné ustanovenie
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica
a uznesením Mestského zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 42/2022, zo dňa 27. 4. 2022.
II
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom predaja je nehnuteľnosť – pozemok vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu
v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 1 pre Okres Banská Štiavnica, obec Banská
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica
POZEMOK: parc. č. C KN 4646/6 o výmere 123 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
parc. č. C KN 4646/8 o výmere 183 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
parc. č. C KN 4646/7 o výmere 133 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
Popis nehnuteľnosti – Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta na Poľnohospodárskej
ulici a je využívaný ako voľnočasová záhradka. Pozemok v zmysle ÚPN mesta Banská Štiavnica je
vo funkčno - priestorovom bloku F. P. B. 4.2, ktoré je vedené ako obytné územie. Na pozemku
neviaznu žiadne ťarchy. Na pozemku nie sú umiestnené a navrhované žiadne verejnoprospešné
stavby.
Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa pozemky ponúkajú na predaj je (30,00 €/m2 ).
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 50/2021 zo dňa
09.09.2021, vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom, vo výške 11,47
€/m2.
III
Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže : 10. máj 2022
2. Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je 31. máj 2022
3. Oznámenie výsledkov OVS navrhovateľom: do 10 dní od nadobudnutia platnosti
uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení výsledkov OVS.
4. Kúpna zmluva s úspešným navrhovateľom bude podpísaná po nadobudnutí platnosti
uznesenia mestského zastupiteľstva o schválení výsledkov OVS.
5. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom mesta v rámci schválených súťažných
podmienok bude, po vyhodnotení návrhov súťaže súťažnou komisiou, predložený na
najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza,
o ktorom MsZ rozhodne uznesením.

IV
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína po zverejnení vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na
úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 10. mája 2022.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na prevod predmetu prevodu. Ak podá
navrhovateľ viac návrhov na predmet prevodu, budú všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.
3. Požadovaná cena je cena minimálna.
4. Účel využívania na predávaných pozemkoch, ktorý bude zakotvený v kúpnej zmluve, je
využívanie pozemkov ako voľnočasové záhradky.
5. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. týchto
podmienok obchodnej verejnej súťaže.
6. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s Mestom
Banská Štiavnica kúpnu zmluvu, nebude sa môcť zúčastniť prípadného ďalšieho kola
výberu.
7. V prípade zmarenia výberu podľa vyššie uvedenej vety bude navrhnutý za kupujúceho
druhý
záujemca v poradí.
8. Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi záujemcov s výsledkom verejnej
obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže v
Mestskom zastupiteľstve.
9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich najneskôr do ukončenia
lehoty na predkladanie ponúk.
10. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na Mestskom
úrade Banská Štiavnica, vyžiadať si bližšie informácie o stave nehnuteľnosti.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie
ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná
spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
12. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
13. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
14. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý
v súťaži zvíťazil.
15. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa otvárania obálok, potom už komisia pracuje
samostatne.
V
Podmienky predaja
1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti, schválením Mestským zastupiteľstvom v
Banskej Štiavnici.
2. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia
výsledkov súťaže kupujúcemu, inak stráca nárok na kúpu nehnuteľnosti.
3. Cenu za nehnuteľnosť, kupujúci uhradí pred podpisom kúpnej zmluvy, t. j. najneskôr do 60
dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže kupujúcemu. Kupujúci spolu s
ponúknutou kúpnou cenou uhradí aj poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN vo výške 66,- €.

4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Banská Štiavnica po uhradení celej
kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov.
VI
Kritéria hodnotenia návrhov
1. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena za pozemok.
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto
bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
3. V prípade rovnakých návrhov rozhodne skorší termín podania návrhu.
4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom
a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
VII
Podanie ponuky/ návrhu
1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu
vyhlasovateľa:
Mesto Banská Štiavnica
Radničné nám. č. 1
969 24 Banská Štiavnica
s viditeľným označením - textom :
"NEOTVÁRAŤ! - obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov na ulici Poľnohospodárska"
Na zadnej strane obálky uvedie navrhovateľ, svoje meno ( názov) a adresu !
2. Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „Prijaté: poradie
návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:
3.1. presné označenie navrhovateľa,
(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č., e-mail; fyzická
osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu,
a priloží kópiu živnostenského listu, resp. aktuálneho výpisu z obchodného registra
a kontaktné telefónne číslo.),
3.2. označenie nehnuteľnosti, o ktorú má navrhovateľ záujem,
3.3. ponuka kúpnej ceny,
3.4. stručný zámer s budúcim využitím pozemku,
3.5. záväzok, že od vyhlasovateľa prevezme nehnuteľnosť tak, ako stojí a leží v čase
konania súťaže, za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí tak, ako je uvedené v čl. V až 4
tohto vyhlásenia súťaže,
3.6. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže
3.7. súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na www. banskastiavnica.sk)
3.8. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote splatnosti
žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a organizáciám zriadeným Mestom
Banská Štiavnica; štátu; daňovému úradu; sociálnej a zdravotnej poisťovni (tlačivo na
www.banskastiavnica.sk)
3.9. ponuka/návrh musí byť podpísaná a datovaná / u právnickej osoby aj pečiatka
a podpis konajúcej osoby /,

3.10 v prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri
vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
Banská Štiavnica, dňa 28. 4. 2022

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
Za správnosť: JUDr. E. Jaďuďová

