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 M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  v G i r a l t o v c i a c h 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach  

konaného dňa 16. novembra 2021 o 15.30 hod. 
 

 

 

Prítomní poslanci 

Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek Hliboký, MVDr. Martin 

Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Ing. Dušan Verčimak, Mgr. Slávka 

Vojčeková, Ján Žulták 

 

Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ, Ing. Katarína Hliboká, hlavná kontrolórka mesta 

 

 

Overovatelia zápisnice 

Ján Žulták 

Ing. Ján Hažlinský 

 

 

Zapisovateľka 

Jaroslava Bakaľarová 

 

 

Program: 

 

1. O t v o r e n i e 

2. Určenie návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. 

Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, 

v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, zapísaných na LV č. 82,1 pre k. ú. Giraltovce, formou obchodnej verejnej 

súťaže 

4. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to 

budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C 

KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce 

5. Návrh na schválenie komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, 

záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. 

Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre    

k. ú. Giraltovce a vymedzenie jej úloh  

6. Z á v e r 
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1. O t v o r e n i e 
Z dôvodu práceneschopnosti Mgr. Jána Rubisa, primátora mesta, 23. zasadnutie mestského 

zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Slávka Vojčeková, zástupkyňa primátora mesta. 

Ospravedlnený je poslanec Ing. arch. Jaroslav Križánek. Skonštatovala, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím je zasadnutie uznášaniaschopné. 

 

Poslanci hlasovali o schválení programu 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva: za 

hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

Za hlasovali poslanci: Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek 

Hliboký, MVDr. Martin Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Ing. Dušan 

Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo program 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 388/2021 

 

Mgr. Slávka Vojčeková navrhla doplniť program o bod, ktorý bude nasledovať ako bod č. 3 

– Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021. 

 

Poslanci hlasovali o doplnení bodu programu – Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 

2021: za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

Za hlasovali poslanci: Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek 

Hliboký, MVDr. Martin Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Ing. Dušan 

Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková, Ján Žulták. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo doplneniu bodu programu – Návrh na úpravu rozpočtu 

mesta na rok 2021. 

Uznesenie č. 389/2021 

 

2. Určenie návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Do návrhovej komisie boli určení Marek Hliboký, MVDr. Martin Končár a Mgr. Martin Varga 

MBA, za overovateľov zápisnice boli určení Ján Žulták a Ing. Ján Hažlinský, za zapisovateľku 

zápisnice Jaroslava Bakaľarová. 

 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 

Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     V súlade s ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na rozpočtové 

opatrenie: 

 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu: 

 

Výdavky 

0900  zníženie rozpočtu       15 120 € centrum voľného času 

0900  zvýšenie rozpočtu         8 620 € školská jedáleň pri SŠ 

0900  zvýšenie rozpočtu       6 500 € školský klub detí 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov: 0 € 
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Ing. Hažlinský 

CVČ funguje? Vykonáva nejakú činnosť? Či je len zriadené a čaká sa na iné podmienky 

fungovania? 

 

Ing. Kurčová 

CVČ funguje, ale vzhľadom na situáciu nemohli tie krúžky fungovať. Z tohto dôvodu neboli 

v roku 2021 tieto finančné prostriedky čerpané. 

 

Ing. Hažlinský 

Energie neboli rozpočtované? Kvôli čomu je ten nárast na energiách? Aspoň tak je to uvedené 

v dôvodovej správe. 

 

Ing. Kurčová 

Energie neboli rozpočtované. Energie vždy hradila škola. 

 

Ing. Verčimak 

Odkiaľ prišlo tých 15 000 € na CVČ? Odkiaľ ich máme? 

 

Ing. Kurčová 

Sú to finančné prostriedky pridelené podľa VZN mesta na CVČ. 

 

Ing. Verčimak 

Keď teraz sme na tom tak, že položky ŠKD a ŠJ potrebujeme dofinancovať, pre rok 2022 to 

bude nejaké stále navýšenie alebo je to jednorazová pomoc? 

 

Ing. Kurčová 

Toto sa týka roku 2021. Na rok 2022 sme dostali požiadavky školy na výšky rozpočtov, ale 

nemám to tu, nepoviem Vám presné výšky. 

 

Mgr. Vojčeková 

Bude to predmetom nášho pracovného stretnutia, na ktorom bude Ing. Kurčová predkladať 

návrh rozpočtu, ako aj návrh VZN pre školy. Teraz sa baviť o rozpočte  nie je prioritou. Teraz 

riešime rozpočtové opatrenie, ktoré vyvstalo z požiadavky školy a Ing. Kurčová to potrebuje 

v rozpočte upraviť. A prioritou tohto zasadnutia je otázka iná. Aj na porade riaditeľov škôl sme 

sa o tomto dosť rozsiahlo bavili a na základe toho prišla žiadosť pána riaditeľa. A ďalšiu 

poradu riaditeľov máme o týždeň, kde sa bude baviť aj o rozpočte na budúci roky. Nie je to 

jednoduché. 

 

Ing. Verčimak 

Toto sú zdroje, ktoré nepatria do preneseného výkonu štátnej správy, sú to originálne 

kompetencie, sú to naše zdroje z podielových daní, dané z nášho rozpočtu. My sme sa rozhodli, 

že máme svoje VZN, my sme sa rozhodli komu koľko dáme, tam sme si urobili kľúč, ktorý sa 

teraz na konci roka prevracia. 

 

Ing. Kurčová 

MsZ schvaľuje VZN na financovanie školských organizácií v určitej výške na žiaka, ale v rámci 

rozpočtových opatrení v priebehu roka môže dofinancovať svoje školské organizácie, ak 

vyvstane v priebehu roka potreba dofinancovať výdavky. 
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Ing. Verčimak 

My sme pri VZN viac menej bavili koľko dáme iným, ale koľko dáme našim nestačí, nakreslíme 

nejaký kľúč a na konci roka to musíme zaplatiť, lebo je to náš náklad. Preto sa pýtam, aký to 

bude mať vplyv na nové VZN. 

 

Ing. Kurčová 

Toto, čo schvaľujete teraz sa netýka VZN. Je to dofinancovanie našich organizácií. Tak ako 

súkromná škola musí dofinancovať svojim organizáciám, tak aj mesto môže dofinancovať svoje 

organizácie. S VZN to nemá súvis. 

 

Ing. Verčimak 

S tým nemám problém. Len tu zakladáme niečo, čím sa budeme o mesiac zaoberať, kde budú 

riaditelia škôl a toto nám spočítajú. 

 

Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia č. 8: za hlasovali deviati prítomní 

poslanci a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 

 

Za hlasovali poslanci: Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek 

Hliboký, MVDr. Martin Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Mgr. Slávka 

Vojčeková, Ján Žulták. 

 

Hlasovania sa zdržal poslanec: Ing. Dušan Verčimak. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 8. 

Uznesenie č. 390/2021 

 

4. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. 

Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, v k. 

ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, zapísaných na LV č. 82,1 pre k. ú. Giraltovce, formou obchodnej verejnej súťaže 
Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

      Z dôvodu, že zriaďovateľ školy VÚC Prešov prestal využívať prenajaté priestory na 

vyučovací proces a následne ukončil nájomnú zmluvu s mestom Giraltovce a mesto Giraltovce 

po výstavbe nového pavilónu v areáli základnej školy a vznikom Spojenej školy, Dukelská 

26/30, Giraltovce má  dostatok priestorov na zabezpečenie vyučovacieho procesu žiakov na 

území mesta Giraltovce a nemá reálne využitie pre budovu s.č. 122 na ul. Kpt. Nálepku. Do 

budovy je potrebné investovať nemalé finančné prostriedky, aby budova mohla slúžiť inému 

účelu ako doteraz. Mesto Giraltovce, ktoré danú budovu reálne nikdy neužívalo sa rozhodlo 

z týchto dôvodov budovu odpredať. Mesto Giraltovce sa rozhodlo po neúspešnej obchodnej 

verejnej súťaži vyhlásenej dňa 16.02.2021 obchodnú verejnú súťaž zopakovať.  

Mgr. Varga, MBA 

Ten znalecký posudok sme robili skôr, došlo k pohybu cien na trhu, tak či to budeme 

zohľadňovať alebo zostaneme na tejto cene? 

 

Ing. Čabala 

Ceny nehnuteľností sa na trhu navyšujú, ale toto je nehnuteľnosť, ktorá stráca na hodnote, 

padajú tam stropy, budova sa začína viac devastovať. Záujemcom ďalšia výstavba vyvolá 
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ďalšie náklady. Táto budova je ťažko predajná z toho titulu, že neurobíte tam nič bez toho, aby 

ste neurobili zásah do existujúcej časti, ktorá je. Cena je veľmi výhodná pre mesto.  

 

Mgr. Varga, MBA 

Čo viac menej v rozpočte kryjeme predajom tejto budovy? Či máme informáciu, že ak by sa to 

predalo, čo s nimi. 

 

Ing. Čabala 

Toto nie je otázka na mňa, ale finančné prostriedky z predaja môžete použiť na investičné 

akcie. Ale o tomto sa vy viete baviť pri schvaľovaní rozpočtu. 

 

Ing. Digoňová 

Súhlasím, že cena nehnuteľností stúpajú, ale radšej by som sa držala tejto ceny, aby sme 

nedopadli tak, ako pri budove knižnice. 

 

Poslanci hlasovali o schválení spôsobu predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Giraltovce, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, 

záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, na 

základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, formou obchodnej verejnej súťaže, s minimálnou cenou za všetky nehnuteľnosti vo 

výške 274 000 Eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 Eur, čiže celková 

minimálna cena je   274 378 Eur: za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

Za hlasovali poslanci: Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek 

Hliboký, MVDr. Martin Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Ing. Dušan 

Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková, Ján Žulták. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Giraltovce, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, 

záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, na 

základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, formou obchodnej verejnej súťaže, s minimálnou cenou za všetky nehnuteľnosti vo 

výške 274 000 Eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 Eur, čiže celková 

minimálna cena je   274 378 Eur. 

Uznesenie č. 391/2021 

 

5. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to 

budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C 

KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce 
Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 
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Poslanci hlasovali o schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľností, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, 

záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, na 

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

v tomto znení: 

 

Článok I. – Úvodné ustanovenie 

 

1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II. – Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností 

vo vlastníctve mesta Giraltovce, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov 

evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. 

ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela 

C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela 

C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. 

Giraltovce.  

2. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené v čl. II., bode 1 je minimálne 274 000 Eur + 

cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 EUR čiže celková minimálna cena je 

274 378 Eur. 

 

Článok III. – Časový plán obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 18.11.2021. 

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 03.12.2021 do 14:00 hod. 

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia schválená 

MsZ v Giraltovciach 07.12.2021. 

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 10.12.2021 do 15:00 hod. 

každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta. 

 

Článok IV. – Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

na úradnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta Giraltovce 

a v regionálnej tlači s uvedením, kde je možné získať znenie súťažných podmienok, vzor 

súťažného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže. 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, všetky 

budú zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je minimálna. 

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. týchto 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

5. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s mestom 

Giraltovce kúpnu zmluvu, prípadne nedodrží podmienky uzatvorenej kúpnej zmluvy, môže 

byť za kupujúceho navrhnutý ďalší záujemca v poradí na základe zápisnice z vyhodnotenia 

podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži. 
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6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať, prípadne odvolať svoje návrhy do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk. 

7. Návrh je po ukončení lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh kúpnej zmluvy 

predložený do súťaže musí byť vyplnený a podpísaný účastníkom súťaže. 

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk 

alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná 

spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, prípadne nahliadnutie do znaleckého 

posudku, je možné si dohodnúť osobne na Mestskom úrade Giraltovce, Dukelská 75, č. 

dverí 26 s Ing. Jánom Čabalom, ved. odd. správy majetku mesta alebo telefonicky na 

číslach 054/486 39 03 alebo 0905 246 077. 

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže. 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v obchodnej 

verejnej súťaži. 

12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži nevzniká ani 

účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

13. Ak je v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedené, že záujemca si musí nechať 

vypracovať znalecký posudok, respektíve geometrický plán, náklady na ich vypracovanie 

znáša kupujúci. 

 

Článok V. – Podmienky predaja 

 

1. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže kupujúcemu. 

2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci bankovým prevodom na účet mesta Giraltovce -IBAN: SK24 

0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VÚB, a.s. nasledovne: 25 % kúpnej ceny do 

22.12.2021 a 75 % kúpnej ceny do 30.04.2022. Za dátum úhrady sa považuje deň, kedy boli 

finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. 

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá mesto Giraltovce po uhradení celej kúpnej 

ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR, ktorý hradí kupujúci. 

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie kúpnej 

zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom, budú nehnuteľnosti ponúknuté na odkúpenie 

záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

 

Článok VI. – Kritéria hodnotenia návrhov 

 

1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné: 

a) navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom; 

b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti (občianska vybavenosť a byty) v prípade 

rozširovania zastavanej plochy existujúcej stavby na výstavbu bytov môže byť budova 

maximálne 3 podlažná s možnosťou výstavby do sedlovej alebo valbovej strechy 

a zastavanosť územia 70 %. Všetky zmeny využitia kupovanej nehnuteľnosti musia byť 

v súlade s územným plánom mesta a jeho prípadných zmien a nesmú mať rušivé vplyvy 

na životné prostredie a verejný poriadok. 

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. 
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4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, tzn. umiestnili sa na druhom 

a ďalších miestach, mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

 

Článok VII. – Podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú osobne alebo posielajú poštou 

v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mesto Giraltovce 

Dukelská 75 

087 01 Giraltovce 

s viditeľným označením: 

„NEOTVÁRAŤ – Návrh na odkúpenie budovy č. s. 122 na ul. Kpt. Nálepku a priľahlých 

pozemkov – SÚŤAŽ“ 

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačí na obálke dátum a čas prijatia 

návrhu spolu so svojim podpisom. 

3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 

a) presné označenie navrhovateľa 

- fyzická osoba nepodnikateľ uvedie: 

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo 

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojí vyhlásenie so súhlasom na spracovanie 

osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), 

- fyzická osoba podnikateľ uvedie: 

názov, sídlo, IČO, výpis živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace a všetky 

údaje ako fyzická osoba nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie osobných 

údajov, 

- právnická osoba uvedie: 

obchodné meno, sídlo, IČO, konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti a výpis 

z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; 

b) označenie nehnuteľnosti; 

c) vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou; 

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní 

návrhov zo súťaže vylúčený. 

5. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné informácie je 

možné získať: 

- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce; 

- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk; 

e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk 

 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

Za hlasovali poslanci: Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek 

Hliboký, MVDr. Martin Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Ing. Dušan 

Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková, Ján Žulták. 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľností, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, 

záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, na 

http://www.giraltovce.sk/
mailto:sekretariat@giraltovce.sk
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základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v tomto znení: 

 

Článok I. – Úvodné ustanovenie 

 

1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II. – Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností 

vo vlastníctve mesta Giraltovce, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov 

evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. 

ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela 

C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela 

C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. 

Giraltovce.  

2. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené v čl. II., bode 1 je minimálne 274 000 Eur + 

cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 EUR čiže celková minimálna cena je 

274 378 Eur. 

 

Článok III. – Časový plán obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 18.11.2021. 

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 03.12.2021 do 14:00 hod. 

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia schválená 

MsZ v Giraltovciach 07.12.2021. 

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 10.12.2021 do 15:00 hod. 

každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta. 

 

 

Článok IV. – Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

na úradnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta Giraltovce 

a v regionálnej tlači s uvedením, kde je možné získať znenie súťažných podmienok, vzor 

súťažného návrhu zmluvy a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže. 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, všetky 

budú zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je minimálna. 

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. týchto 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

5. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s mestom 

Giraltovce kúpnu zmluvu, prípadne nedodrží podmienky uzatvorenej kúpnej zmluvy, môže 

byť za kupujúceho navrhnutý ďalší záujemca v poradí na základe zápisnice z vyhodnotenia 

podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži. 

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať, prípadne odvolať svoje návrhy do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk. 

7. Návrh je po ukončení lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh kúpnej zmluvy 

predložený do súťaže musí byť vyplnený a podpísaný účastníkom súťaže. 
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8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk 

alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná 

spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, prípadne nahliadnutie do znaleckého 

posudku, je možné si dohodnúť osobne na Mestskom úrade Giraltovce, Dukelská 75, č. 

dverí 26 s Ing. Jánom Čabalom, ved. odd. správy majetku mesta alebo telefonicky na 

číslach 054/486 39 03 alebo 0905 246 077. 

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže. 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v obchodnej 

verejnej súťaži. 

12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži nevzniká ani 

účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

13. Ak je v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedené, že záujemca si musí nechať 

vypracovať znalecký posudok, respektíve geometrický plán, náklady na ich vypracovanie 

znáša kupujúci. 

 

Článok V. – Podmienky predaja 

 

1. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže kupujúcemu. 

2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci bankovým prevodom na účet mesta Giraltovce -IBAN: SK24 

0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VÚB, a.s. nasledovne: 25 % kúpnej ceny do 

22.12.2021 a 75 % kúpnej ceny do 30.04.2022. Za dátum úhrady sa považuje deň, kedy boli 

finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. 

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá mesto Giraltovce po uhradení celej kúpnej 

ceny a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR, ktorý hradí kupujúci. 

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie kúpnej 

zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom, budú nehnuteľnosti ponúknuté na odkúpenie 

záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

 

Článok VI. – Kritéria hodnotenia návrhov 

 

1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné: 

a) navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom; 

b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti (občianska vybavenosť a byty) v prípade 

rozširovania zastavanej plochy existujúcej stavby na výstavbu bytov môže byť budova 

maximálne 3 podlažná s možnosťou výstavby do sedlovej alebo valbovej strechy 

a zastavanosť územia 70 %. Všetky zmeny využitia kupovanej nehnuteľnosti musia byť 

v súlade s územným plánom mesta a jeho prípadných zmien a nesmú mať rušivé vplyvy 

na životné prostredie a verejný poriadok. 

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, tzn. umiestnili sa na druhom 

a ďalších miestach, mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 
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Článok VII. – Podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú osobne alebo posielajú poštou 

v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mesto Giraltovce 

Dukelská 75 

087 01 Giraltovce 

s viditeľným označením: 

„NEOTVÁRAŤ – Návrh na odkúpenie budovy č. s. 122 na ul. Kpt. Nálepku a priľahlých 

pozemkov – SÚŤAŽ“ 

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačí na obálke dátum a čas prijatia 

návrhu spolu so svojim podpisom. 

3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 

a) presné označenie navrhovateľa 

- fyzická osoba nepodnikateľ uvedie: 

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo 

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojí vyhlásenie so súhlasom na spracovanie 

osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov), 

- fyzická osoba podnikateľ uvedie: 

názov, sídlo, IČO, výpis živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace a všetky 

údaje ako fyzická osoba nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie osobných 

údajov, 

- právnická osoba uvedie: 

obchodné meno, sídlo, IČO, konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti a výpis 

z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; 

b) označenie nehnuteľnosti; 

c) vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou; 

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní 

návrhov zo súťaže vylúčený. 

5. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné informácie je 

možné získať: 

- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce; 

- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk; 

e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk 

 

Uznesenie č. 392/2021 

 

6. Návrh na schválenie komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela 

C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, 

v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce 

a vymedzenie jej úloh  

Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta  

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

      V súvislosti s predchádzajúcimi bodmi zasadnutia k schváleniu spôsobu predaja majetku 

mesta formou obchodnej verejnej súťaže a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, 

v zmysle § 15 ods. 2 a 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zloženie a úlohy komisií 

http://www.giraltovce.sk/
mailto:sekretariat@giraltovce.sk
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vymedzuje mestské zastupiteľstvo a ktoré sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených 

mestským zastupiteľstvom. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Poslanci hlasovali o: 

 

1.   zriadení komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to 

budovy pre školstvo, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, 

záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, v zložení: Ing. 

Pavol Tchurík, prednosta MsÚ, Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta, 

Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja, Marek Hliboký, člen 

MsR, Ing. Ján Hažlinský, predseda komisie správy majetku mesta a Mgr. Martin Varga, 

MBA, predseda komisie strategického rozvoja mesta, s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší návrh; 

2.  určení za organizátora súťaže Ing. Jána Čabalu, vedúceho oddelenia správy majetku 

mesta, ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť proces obchodnej verejnej súťaže 

z organizačnej a administratívnej stránky. 

Za hlasovali všetci poslanci. 

 

Za hlasovali poslanci: Ing. Marek Cap, Ing. Mária Digoňová, Ing. Ján Hažlinský, Marek 

Hliboký, MVDr. Martin Končár, Jaroslav Križánek, st., Mgr. Martin Varga, MBA, Ing. Dušan 

Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková, Ján Žulták. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1.   zriadilo komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to 

budovy pre školstvo, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: 

parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, 

záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, v zložení: Ing. 

Pavol Tchurík, prednosta MsÚ, Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta, 

Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja, Marek Hliboký, člen 

MsR, Ing. Ján Hažlinský, predseda komisie správy majetku mesta a Mgr. Martin Varga, 

MBA, predseda komisie strategického rozvoja mesta, s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž a vybrať najvhodnejší návrh; 

2.  určilo za organizátora súťaže Ing. Jána Čabalu, vedúceho oddelenia správy majetku mesta, 

ako tajomníka tejto komisie s úlohou zabezpečiť proces obchodnej verejnej súťaže 

z organizačnej a administratívnej stránky. 

Uznesenie č. 393/2021 

 

7. Z á v e r 

 

Mgr. Slávka Vojčeková, zástupkyňa primátora mesta, keďže viac pripomienok a otázok 

nebolo, poďakovala prítomným za účasť, a tým 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva o 16.15 

hod. ukončila. 

 



  526 

Kompletný videozáznam z 23. zasadnutia MsZ je prístupný na sekretariáte MsÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Rubis 

primátor mesta 

 

 

 

 

Ing. Pavol Tchurík 

prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

 

     Zapisovateľka:             Overovatelia zápisnice: 

 Jaroslava Bakaľarová                              Ján Žulták 

                                                                                                        Ing. Ján Hažlinský            


