
 
                         

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: 

 
budovy   a stavby 

- stavba -  sklad súpis. č. 6265 postavená na parcele registra  C KN č. 2449/59 zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 371 m², 

- stavba – sklad súpis. č. 6269 postavená na parcele registra C KN č. 2449/63 zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 93 m², 

- stavba – sklad súpis. č. 6270 postavená na parcele registra C KN č. 2449/65 zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 863 m², 

- stavba – sklad súpis. č. 6271 postavená na parcele registra C KN č. 2449/66 zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 861 m², 

- stavba – sklad súpis. č. 6272 postavená na parcele registra C KN č. 2449/67 zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 779 m², 

- stavba – vrátnica súpis. č. 1125, postavená na parcele registra C KN č. 2449/52 zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 75 m², 

- stavba – administratívna budova súpis. č. 6261, postavená na parcele registra C KN č. 2449/55 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 202 m², 

- stavba – prevádzková budova súpis. č. 6266, postavená na parcele registra C KN č. 2449/60 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere 273 m², 

 

pozemky 

-      pozemok parcela registra  C KN č. 2449/167 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9577m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 121m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/55 zastavané plochy a nádvoria o výmere 202m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 371m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/60 zastavané plochy a nádvoria o výmere 273m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/63 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/64 zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 863m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/66 zastavané plochy a nádvoria o výmere 861m², 

- pozemok parcela registra  C KN č. 2449/67 zastavané plochy a nádvoria o výmere 779m², 

 



 iné    

- asfaltobetónové  komunikácie 

- betónový barierový plot  

- pozinkovaný plot – pletivo  

 

 nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom v areáli bývalých vojenských skladov na 

Železničnej ulici v Novom Meste nad Váhom, evidovaných Okresným úradom Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160. 

 

Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 15.08.2019 do 10,00 hod. (vrátane) bol do podateľne 

Mesta Nové Mesto nad Váhom doručený jeden súťažný návrh. 

 

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť REPROGAS SERVIS, s.r.o., so sídlom 916 42 Moravské 

Lieskové, IČO: 46 483 896, ktorá ponúkla za vyššie uvedené nehnuteľnosti kúpnu cenu vo 

výške 980.000,-€. 

 

 
 

Nové Mesto nad Váhom, dňa 12.09.2019 

 

 

 

 

 

           Ing. Jozef Trstenský, v. r. 

                      primátor mesta 


