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Vec
Zápisnica z vyhodnotenia 2. kola elektronickej aukcie
nehnuteľného majetku štátu

na

odpredaj prebytočného

Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Banská Bystrica má v správe nehnuteľný majetok štátu,
zapísaný na LV č. 4544 v k. ú. Detva, obce Detva, v okrese Detva, ktorý bol na základe Rozhodnutia
o prebytočnosti majetku štátu č: CPBB-ON-2018/000130-009 zo dňa 12. 12. 2018 vyhlásený za
prebytočný, a to:
stavby: rozostavaná budova bez súpisného čísla na pozemku C-KN parcele č. 5367/7.
V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov dňa 14.
03. 2019 bolo vyhlásené na ponúkanie uvedeného prebytočného nehnuteľného majetku druhé kolo
elektronickej aukcie.
Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 52/2018 zo dňa 01. 09.
2018 vypracovaným znalcom Ing. arch. Annou Václavíkovou, P. Tótha č. 6, 984 01 Lučenec spolu
vo výške 617 178,04€. Prebytočný nehnuteľný majetok
bol ponúkaný v tomto kole za
kúpnu cenu 555 460,00 €.
Záver:
V stanovenom termíne na doručovanie písomných ponúk t. j. do 18. 04. 2019 nepredložil
ponuku žiadny záujemca. Po stanovenom termíne nebola doručená žiadna písomná ponuka.
Komisia konštatovala, že v zmysle §8aa zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov bolo vyhlásenie tohto kola elektronickej aukcie na predaj vyššie uvedeného
nehnuteľného majetku štátu neúspešné.
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica bude postupovať ďalej
v odpredaji tohto nehnuteľného majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
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majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlásením tretieho kola elektronickej aukcie
kde primeraná cena nehnuteľného majetku 617 178,00 € bude znížená o 30 %
t. j. na kúpnu cenu 432 024,60 €.
Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk v zmysle Zbierky interných predpisov sekcie
hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky čiastky č. 22,
zo dňa 07. 11. 2016, ročník 2016 zriadená opatrením č. 24 sekcie hnuteľného a nehnuteľného
majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
Predseda komisie : pplk. Mgr. Simona Vanková ..............................................
Tajomník komisie: Ing. Adriana Hamadová ..................................................
Členovia komisie: Ing. Renáta Krystoňová........................................................
Mária Lubellanová................................................................
pplk. Ing. Pavol Sásik.........................................................
Dušan Harvát ................................................................
Mgr. Kristína Popadičová..................................................
Mgr. Henrieta Herková..................................................
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