O b e c Horná Breznica, IČO 00692352
020 61 Horná Breznica č. 78
Zastúpená: Tiborom Mičkom, starostom obce
vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľností parcela KN-C č. 3542 ,,trvalý trávnatý pozemok” o výmere 8225 m2 a

KN-C č. 3543 „lesný pozemok“ o výmere 3608 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Zubák.
s týmito podmienkami:
OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ :
1. predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností
2. súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 4,00 €/m2,
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad do Katastra
nehnuteľností a najneskôr do 20 dní od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť
od
zmluvy,
4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3. nastávajú doručením
písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva podľa
§ 344-§ 349 Obchodného zákonníka zaniká.
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY :

5. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu Obecný úrad Horná
Breznica,
020 61 Horná Breznica č. 78 v zalepenej obálke s výrazným označením „Neotvárať“
kúpa
nehnuteľností KN-C č. 3542 a KN-C č. 3543. Do tejto obálky vložte svoju ponuku
s označením „Prihláška do súťaže“, kde s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list
s identifikačnými údajmi o súťažiacom (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo,
IČO a pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).
6. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 27.4.2017 o 15.00 hod.
7. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou
najneskôr dňa 2.5.2017
8. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a to len v lehote uvedenej v bode 6.
9. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný a tiež oprava chýb v predložených
návrhoch sa vylučuje.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

Vo Hornej Breznici 31.3.2017
Tibor Mičko
starosta obce

