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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za účelom výstavby 

nájomného bytového domu“, ktorej úspešným účastníkom je obchodná spoločnosť CASSOVIA 

REALITAS Košice s.r.o., Tolstého 158/3, Košice - mestská časť Sever 040 01, IČO: 36 762 385. 

    

  

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

 

V Trebišove 03. 06. 2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 



Dôvodová správa 

 

V súlade so znením § 9a ods. 1 psím. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

vyhlásilo mesto Trebišov obchodnú verejnú súťaž „Predaj pozemku parc. č. 1749/165 za 

účelom výstavby nájomného bytového domu“ (ďalej len „súťaž“).  

Spôsob prevodu  vlastníckeho práva k predmetnému pozemku ako aj podmienky verejnej 

obchodnej súťaže boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 468/2022 

zo dňa 25.04.2022. 

V lehote na podávanie návrhov stanovenej v podmienkach súťaže bol predložený jeden návrh.  

Komisia pre otváranie obálok so súťažnými návrhmi a na vyhodnotenie návrhov pre súťaž, 

vyhodnotila predložený návrh a v súlade s podmienkami súťaže oznámila uchádzačovi, že jeho 

súťažný návrh vybrala ako súťažný návrh najvhodnejšieho účastníka súťaže v zmysle 

podmienok obchodnej verejnej súťaže.  

Víťazom súťaže sa stala obchodná spoločnosť CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o., Tolstého 

158/3, Košice - mestská časť Sever 040 01, IČO: 36 762 385, ktorá predložila cenu za 

odkúpenie predmetného pozemku vo výške 156.000 EUR. 

 

V Trebišove 03. 06. 2022 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 



itiL o w t č . 1

MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov

Zápisnica z otvárania obálok so súťažnými návrhmi
a

vyhodnotenie návrhov
Dňa 16.05.2022 o 13.00 h sa uskutočnilo otváranie obálok so súťažnými návrhmi pre obchodnú verejnú súťaž 
„Predaj pozemku pare. č. 1749/165 za účelom výstavby nájomného bytového domu“. Lehota na predloženie 
súťažných návrhov bola určená do 16.05.2022 do 10.00 h.

Komisia pre otváranie obálok so súťažnými návrhmi a na vyhodnotenie návrhov (ďalej len „Komisia“):

1. Ing. Peter Duč
2. JUDr. Martin Galgoczy
3. Ing. Miroslav Eliáš
4. Mgr. Katarína Futóva

Zoznam predložených súťažných návrhov:

P.
v
C.

Obchodné meno účastníka
Dátum a čas 

doručenia 
cenovej ponuky

Obsahové
náležitosti

návrhu

Celková cena 
sD P H

1. CA SSO V IA  REALÍTAS Košice 
s.r.o.

16.05.2022 09:00 splnené 156.000,- EUR

Peňažné prostriedky účastníka súťaže boli v stanovenej výške pripísané na účet vyhlasovateľa dňa 11.05.2022. 

Komisia vyhodnotila doručený súťažný návrh a konštatuje, že doručený návrh spĺňa zadané podmienky súťaže. 

Zároveň komisia konštatuje, že predložený návrh je  najvýhodnejší.

Podpisy členov komisie prítomných na otváraní obálok s návrhmi

Ing. Peter Duč, zástupca primátora 

JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

Ing. Miroslav Eliáš, referent pre správu majetku 

Mgr. Katarína Futóva, právnik

Zapísala: Mgr. Katarína Futóva 

V Trebišove dňa 16. 05. 2022 13.15 h
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