Oznámenie zámeru obce Horná Breznica o predaji majetku obce.
Obec Horná Breznica na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2017 zo dňa 3.3.2017
zverejňuje tento
zámer
predať svoj majetok : pozemky 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.
Tento zámer obce previesť majetok je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli, na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú
a v regionálnej tlači, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Oznámenie v regionálnej
tlači musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Dátum zverejnenia : 31.3.2017

vyložené dňa 31.3.2017

zvesené dňa 27.4.2017

Rozhodnutie o vyhlásení súťaže.
Obecné zastupiteľstvo vo Hornej Breznici
A. poveruje starostu obce , aby vyhlásil v termíne do 31.3.2017, s termínom uzávierky do 27.4.2017
obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
s týmito podmienkami:
1. predmetom návrhu zmluvy bude prevod majetku : parcela KN-C č. 3542 ,,trvalý trávnatý pozemok”
o výmere 8225 m2 a KN-C č. 3543 „lesný pozemok“ o výmere 3608 m2 v k.ú. Zubák.
2. súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi kúpnu cenu,
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. starosta je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky, upravujúce
podrobnejšie organizáciu súťaže.
B. menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení Daniel Drahuta, Jaroslav

Chachula, Miloš Krivoklátsky, Rastislav Ivaniš, Roman Vicena
C. ukladá
komisií pri posudzovaní uplatniť kritérium najvyššej ceny a znaleckého posudku a predložiť návrh vo
forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže na záverečné rozhodnutie
obecného zastupiteľstva

V Hornej Breznica 15.3.2017

Tibor Mičko
starosta obce

