
                          

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyhodnotenie obchodnej  verejnej súťaže 
 

 
Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
o najúspešnejší súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj 
nehnuteľností: 
 1. Stavba – sklad súpis. č. 6301 na parc. č. 2449/108,pozemok parc. č. 2449/108 o výmere 920 m²   
 2. Stavba – sklad súpis. č.  6300  na parc. č. 2449/107, pozemok parc. č. 2449/107  zast.pl. o výmere 921 m²                                                                                                                                                                  
 3. Stavba – sklad súpis. č.  6299  na parc. č. 2449/106, pozemok parc. č. 2449/106 o výmere 929 m²                                                                                                                                                                   
 4. Stavba – sklad súpis. č.  6298  na parc. č. 2449/105, pozemok parc. č. 2449/105 zast.pl.  o výmere 937 m²                                                                                                                                                     
 5. Stavba – sklad súpis. č.  6286  na parc. č. 2449/89, pozemok parc.č. 2449/89 zast.pl. o výmere 928 m²                                                                                                                                                              
 6. Stavba – sklad súpis. č.  6289  na parc. č. 2449/92, pozemok parc. č 2449/92 zast.pl. o výmere 935 m²                                                                                                                                                                   
 7. Stavba – sklad súpis. č.  6294  na parc. č. 2449/97, pozemok parc. č. 2449/97 zast.pl.  o výmere 916 m²                                                                                                                                                                  
 8. Stavba – sklad súpis. č.  6295  na parc. č. 2449/98, pozemok parc. č. 2449/98 zast.pl. o výmere 936 m²                                                                                                                                                                  
 9. Stavba – sklad  bez súpis. č. na parc. č. 2449/24, pozemok parc. č. 2449/24 zast.pl.  o výmere 910 m²                                                                                                                                                                 
10. Stavba – bez súpis. č. na parc. č. 2449/25, pozemok parc. č. 2449/25 zast. pl.  o výmere 903 m² 
11. Stavba – sklad súpis. č.  6293  na parc. č. 2449/96, pozemok parc. č. 2449/96 zast.pl.  o výmere 910 m² 
12. Stavba – sklad súpis. č.  6290  na parc. č. 2449/93, pozemok parc. č. 2449/93 zast.pl.  o výmere 930 m² 
13. Stavba – sklad súpis. č.  6287  na parc. č. 2449/90, pozemok parc. č. 2449/90 zast.pl.  o výmere 931 m² 
 
 nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom v areáli bývalých vojenských skladov 
na Železničnej ulici v Novom Meste nad Váhom, zapísaných Okresným úradom Nové 
Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160. 
 
Obchodná verejná súťaž bola  zverejnená na www.nove-mesto.sk, na úradnej tabuli 
mesta, uverejnená v týždenníku Pardón a v Obchodnom vestníku, čo je 
zdokumentované v materiáloch OVS. 
Ku dňu 15.01.2014 (vrátane) do 10,00 hod. nebol do podateľne Mesta Nové Mesto nad 
Váhom doručený žiaden súťažný návrh do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
 Mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že VII. kolo vyššie uvedenej obchodnej 
verejnej súťaže  bolo  
 

neúspešné. 

 
 

           Ing. Jozef Trstenský 
                   primátor mesta 

 
Nové Mesto nad Váhom, dňa 20.01.2014 
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