
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „MH SR“) týmto vyhlasuje 

 

Verejnú obchodnú súťaž 

 

na predaj nehnuteľností nadobudnutých podľa § 47c zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku 

štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov nachádzajúcich sa 

 

v katastrálnom území Jazero (LV č. 14101), ako: 

 pozemok reg. E KN parc. č. 7923/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, 

 Minimálna výška podania je 8 900 €. 

v katastrálnom území Banská Bystrica (LV č. 7615), ako: 

pozemok reg. C KN parc. č. 5409/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 816 m2, 

v spoluvlastníckom podiele 11/12 (748 m2) 

 Minimálna výška podania je 59 000 €. 

v katastrálnom území Trnávka (LV č. 3724), ako: 

pozemok reg. C KN parc. č. 23027/1, ostatná plocha o výmere 418 m2, 

 Minimálna výška podania je 83 600 €. 

v katastrálnom území Kremnické Bane (LV č. 15), ako: 

 pozemok reg. C KN parc. č. 33, ostatná plocha o výmere 8012 m2, 

 Minimálna výška podania je 87 411 €, 

 pozemok reg. C KN parc. č. 35, ostatná plocha o výmere 5669 m2, 

 Minimálna výška podania je 61 849 €, 

 pozemok reg. C KN parc. č. 251, ostatná plocha o výmere 4941 m2, 

Minimálna výška podania je 53 907 €. 

 pozemok reg. C KN parc. č. 275/1, ostatná plocha o výmere 2361 m2, 

Minimálna výška podania je 25 759 €. 

 pozemok reg. C KN parc. č. 395, ostatná plocha o výmere 218 m2, 

Minimálna výška podania je 2 379 €. 

pozemok reg. C KN parc. č. 434, ostatná plocha o výmere 1560 m2, 

Minimálna výška podania je 17 020 €. 

pozemok reg. C KN parc. č. 626, ostatná plocha o výmere 3720 m2, 

Minimálna výška podania je 40 586 €. 

(pozemky sú predávané každý samostatne) 

v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou (LV č. 2493), ako: 

 byt č. 18, vchod č. 45 v bytovom dome súp. č. 791 na pozemku reg. C KN parc. č. 1267,  

Minimálna výška podania je 45 900 €. 

 

Súťažné podmienky: 

Návrh na odkúpenie jednotlivých nehnuteľností zašlite do 12 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto inzerátu 

v zalepenej obálke s výrazným označením na obálke: „Návrh na kúpu nehnuteľností – neotvárať“ na adresu 

Ministerstvo hospodárstva SR, oddelenie správy majetku štátu, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava alebo podajte 

v rovnakej lehote do podateľne MH SR najneskôr do 14:00 hod. 

Návrh na odkúpenie nehnuteľností musí obsahovať: 

1.     identifikáciu záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska 

        - u právnickej osoby: obchodný názov, sídlo, 

2.     záväzný návrh kúpnej ceny (cena predložená v cenovom návrhu musí byť vyššia, alebo minimálne rovnaká  

        ako stanovená minimálna cena), 

3.     čestné vyhlásenie o zdroji finančných prostriedkov, ktoré doloží výpisom z účtu v banke potvrdzujúcim 

        sumu finančných prostriedkov uvedených v čestnom vyhlásení vo výške potrebnej na uskutočnenie kúpy. 

 

Verejná obchodná súťaž sa riadi podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka. Do súťaže nie je možné zahrnúť 

návrh predložený po lehote. Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže 

na predkladanie návrhov. MH SR si vyhradzuje právo meniť alebo doplňovať podmienky tejto verejnej súťaže. 

MH SR si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy aj po predložení návrhov alebo počas lehoty 

určenej na ich výber a nevybrať žiadneho záujemcu. MH SR si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú 

súťaž. Záujemcovia nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

Lehota na oznámenie vybratého návrhu je stanovená do 4 mesiacov od zverejnenia. 

 


