OBEC BZOVÍK, BZOVÍK 299, 962 41 BZOVÍK

PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE FORMOU
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Obec Bzovík v zmysle uznesenia OZ č. 192/2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na
predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:
Pozemok (časť pozemku) p. č. 2610/1 k.ú. Bzovík o výmere 198 m2, na základe
geometrického plánu, ktorý si uchádzač vyhotoví na vlastné náklady.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Bzovík, na internetovej

stránke obce https://www.obecbzovik.sk.
2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu
záujemcu a označenie „obchodná verejná súťaž – neotvárať“
V obálke záujemca predloží:
a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely
zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou
c) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie
je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie
d) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi
e) telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu.
3. a) Pozemok sa ponúka ako časť celej parcely podľa priloženého návrhu, pričom
uchádzač musí znášať všetky náklady na odčlenenie pozemku (Geometrický plán,
kúpnu zmluvu, správne poplatky).
b)Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 2,32,- Eur/m2, slovom dve
eurá tridsať dva centov za štvorcový meter pozemku.
4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách.
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5. Miesto a termín podávania návrhov:
Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Bzovík do 30. apríla 2021
do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude
splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
6. Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí obec Bzovík.
7. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom
do 7 dní po schválení víťaza.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:






právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah,
vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,
v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh
odmietnuť,
právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade
nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

9. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok
do 7 dní po podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný
predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 30 dní po termíne
poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

V Bzovíku 31. marca 2021
Boris Sedmák, v. r.
starosta obce
INFO:
Obec Bzovík informuje uchádzačov, že k predmetnej OVS nie je žiadny predpísaný
formulár a uchádzač predkladá svoje vyhotovené návrhy.
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