Tlačivo č. 1

NÁVRH NA ODKÚPENIE
(Fyzická osoba)

Meno, priezvisko
1. Navrhovateľ:

..........................................................................................

2. Navrhovateľ:

..........................................................................................

Bydlisko :

1. .......................................................................................
2. ......................................................................................

Rodné číslo :

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................

Tel. číslo :

1. .......................................................................................
2. ........................................................................................

e-mail :

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................

Predmet súťaže - nehnuteľnosť (uvedie sa jej identifikácia)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. súťaže) ...............................................................
Slovom ......................................................................................................................................................
Navrhovanú kúpnu cenu uhradím/e
1. do.......dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa podpisu
kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa súťaže.
2. do.........dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskôr však v lehote do 60 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa súťaže. Kúpna cena bude uhradená (z úveru /
stavebného sporenia*) *
....................................................................................................................................................
uvedie sa názov poskytovateľa úveru / stavebného sporenia *

Zaväzujem/e sa uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie
znaleckého posudku a geometrického plánu.
Prílohy : 1. Kópia dokladu o zaplatení zábezpeky v sume ..........................
2. Kópia dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 30 €
3. Čestné vyhlásenie (tlačivo č. 2)

V.................................................... dňa ............................

......................................................................

........................................................................

podpis navrhovateľa 1

podpis navrhovateľa 2

* nehodiace sa preškrtnúť

Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v obálke na adresu
vyhlasovateľa:
Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
- s viditeľným označením - textom : „NEOTVÁRAŤ“
- heslo: „obchodná verejná súťaž – predmet OVS parc. č............../ súp. č.............“
Navrhovateľ na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa. V prípade neúplného označenia
obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.

Tlačivo č. 2

Čestné vyhlásenie

(Fyzická osoba)

Podpísaná/ý
1. ................................................................................................ dát. nar. ...............................................
Meno a priezvisko

Trvale bytom: .............................................................................................................................................
2. ................................................................................................ dát. nar. ...............................................
Meno a priezvisko

Trvale bytom: .............................................................................................................................................
vyhlasujem na svoju česť, že
- v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení dávam súhlas mestu Liptovský Mikuláš, MsÚ v Liptovskom Mikuláši so
správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré mu poskytujem na prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš,
- nemám žiadne podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže,
- na môj majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie,
- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:
a)

v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok
kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo
výške ktorá je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu a podmienka, že
návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,

b)

v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny
v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,

c)

v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany víťaza sa
finančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v prípade odstúpenia
mesta od uzatvorenej kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností zo strany víťaza
(napr. nezaplatením kúpnej ceny), pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako
zmluvná pokuta.

Poučenie: Kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhlásení, dopustí sa
priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a
doplnkov. Za priestupok možno uložiť pokutu do 165 €.
V.......................................dňa......................

................................................................
čitateľný podpis

................................................................
čitateľný podpis

.............................................
číslo obč. preukazu

.............................................
číslo obč. preukazu

Tlačivo č. 3

NÁVRH NA ODKÚPENIE
(Fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba)

Názov:

......................................................................................

Sídlo:

.......................................................................................

IČO:

.......................................................................................

Konajúca osoba/zástupca:

.......................................................................................

Zápis v obchodnom registri:

.....................................................................................

Tel. číslo:

.......................................................................................

e-mail:

.......................................................................................

Predmet súťaže - nehnuteľnosť (uvedie sa jej identifikácia)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. súťaže) ...............................................................
Slovom ......................................................................................................................................................
Navrhovanú kúpnu cenu uhradím/e do................dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskôr však
v lehote do 14 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa súťaže.
Zaväzujem/e sa uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie
znaleckého posudku a geometrického plánu.
Prílohy : 1. Kópia dokladu o zaplatení zábezpeky v sume .............................
2. Kópia dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 30 €
3. výpis, originál - kópia* z ................................................. registra
4. Čestné vyhlásenie (tlačivo č. 4)
V.................................................... dňa ............................
................................................................

podpis navrhovateľa
* nehodiace sa preškrtnúť

Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v obálke na adresu
vyhlasovateľa:
Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
- s viditeľným označením - textom : „NEOTVÁRAŤ“
- heslo: „obchodná verejná súťaž – predmet OVS parc. č............../ súp. č.............“
Navrhovateľ na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa. V prípade neúplného označenia
obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.

Tlačivo č. 4

Čestné vyhlásenie
Podpísaná/ý
Názov:

..................................................................................................

Sídlo:

..................................................................................................

IČO:

..................................................................................................

Konajúca osoba/zástupca:

..................................................................................................

vyhlasujem na svoju česť, že
- na majetok .............................................................................................. nebolo vyhlásené exekučné
konanie, konkurz, nebolo začaté konkurzné konanie, konanie o reštrukturalizácii, nebol pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- nemám/e žiadny dlh voči vyhlasovateľovi súťaže,
- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:
a)

v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok
kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo
výške ktorá je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu a podmienka, že
návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,

b)

v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny
v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny,

c)

v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany víťaza sa
finančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v prípade odstúpenia
mesta od uzatvorenej kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností zo strany víťaza
(napr. nezaplatením kúpnej ceny), pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako
zmluvná pokuta.

Poučenie: Kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhlásení, dopustí sa
priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a
doplnkov. Za priestupok možno uložiť pokutu do 165 €.

V.......................................dňa......................

................................................................
čitateľný podpis

