Obec Predajná, Nám.J.Pejku č.67/1,976 63 Predajná

vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9 ods. 2 písm. a) a b) a § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu pozemku vo vlastníctve obce
Predajná
novovytvorený pozemok par. KN – C č. 1293/5 o výmere 683 m2, trvalé trávne porasty,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 36639729-306/17 z 23.8.2017, úradne overený
Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 11.9.2017 pod č. 421/2017 z pôvodnej
parcely KN-E č.878/2 o výmere 683m2, na úradnej tabuli, na internetovej stránke
vyhlasovateľa.
Podľa schváleného Územného plánu obce Predajná pozemok KN-C 1293/5 o výmere
683 m2 nie je určený na zastavanie .
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na
úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa a v regionálnej tlači.
Podmienky súťaže:

1)Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľ, fyzické osoby.
2) Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je
uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením "Obchodná verejná súťaž NEOTVÁRAŤ".
3) Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Predajná, Nám.J.Pejku
č.67/1,976 63 Predajná najneskôr do 14.00 hod. dňa 8.11.2017.
4) Rozhodujúci je návrh s najvyššou kúpnou cenou.
5) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej verejnej súťaže k obhliadke dňa 6.11.2017.
6) Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom
súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom
návrhu.
7) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej
súťaži.
8) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo
odmietnuť všetky predložené návrhy.
Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na internetovej stránke obce
www.obecpredajna.sk navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne alebo osobne prevziať
na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp.
návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do
súťaže zaradený.
Informácie na tel. č.: 048/ 6192119
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.10.2017.
Zvesené z úradnej tabule dňa ...........201
Ing.Tatiana Čontofalská
Starosta obce

