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Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524
zastúpené Ing. Jánom Blcháčom, PhD., primátorom města

MIKULÁŠ
V Y H L A Š U J E
Obchodnú verejnú súťaž (ďaiej len „OVS") podia ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znění neskorších predpisov vsúlade s ustanovením § 281
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znění neskorších predpisov
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na převod vlastníctva k nehnuteťnostiam
v k. ú. Liptovský Mikuláš za týchto podmienok:
I.
Predmet OVS

1. Predmetom OVS je výběr najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže nachádzajúci sa na ul. Čsl. brigády, a to nehnuteťnosti:
pozemku pare, č. KN-C 1730/59 zastavané plochy a nádvoría o vvmere 19 m2 podťa
geometrického plánu č. 204 - 68/2016
nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, pričom
predmetný pozemok je odčleněný z pozemku pare. č. KN-C 1730/1, zapísaného na LV č. 4401
v katastri nehnutel'ností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.
Pozemok ie určeny na výstavbu radovei garáže, pri architektonickom stvárnení objektu garáže ie
potřebné zachovat' jednotný architektonicky vzhíad s existuiúcimi qarážami predmetnei radovei
zástavby.
2. Funkčně a dominantně využitie predmetu súťaže:
Podia platného Územného plánu města Liptovský Mikuláš sa pozemok nachádza v urbanistickom
bloku „obytné územie s převahou bytových domov". Pozemok je určený na zastavenie v zmysle
definície urbanistického bloku.
Prevládaiúcim funkčnvm využitím tohto bloku je formujúce prostredie charakteristické
viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného
prostredia s vysokým podielom zelene a ploch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy
zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Najma: bytové domy, zariadenia občianskej
vybavenosti slúžiace pre obsluhu prilahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva,
zdravotnictva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej zelene.
Přípustné ie funkčně využitie vhodné dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami
zvyšujúcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najma:
zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie
/administrativa, kultúra, obchod, šport a rekreácia.../, zariadenia výrobných služieb a drobnej
výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie, plochy
a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodné začleněné do okolitej zástavby, zariadenia
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia.
Nepřípustné ie funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo
vplyvmi na okolie negativné vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najma: rodinné domy,
zariadenia priemyselnej a poinohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady
s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia občianskej vybavenosti regionálneho
významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva
/zberné dvory, zberne druhotných surovin/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu
(heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativných dopadov na okolité
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prostredie /fotovoltaická elektráren, paroplynový cyklus,../, zariadenia nadradených systémov
energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 960 eur,
(slovom: deváťstošesťdesiat eur), t. j. 50,50 eur/m2.
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok
obchodných veřejných súťaží uhradí víťaz súťaže najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy. Cena predmetnej nehnuteínosti na základe znaleckého posudku č. 150/2016
vypracovaného znalkyňou Ing. Danou Piatkovou zo dňa 16.08.2016 ako všeobecná hodnota
majetku podia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku představuje sumu 959,50 eur, zaokrúhlene 960,- eur, t.j.
50,50 eur/ m2. Cena predmetu súťaže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad
hospodárenia s majetkom města Liptovský Mikuláš v platnom znění.
4. Výška finančnej zábezpeky představuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 192
eur(slovom: stodeváťdesiatdva eur), ktorá musí byť zložená na bankový účet vedený v Prima
banke Slovensko, a.s., č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X, najneskór tri
pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov.
Žiadny z navrhovateíov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na
účte města tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so
započítáním finančnej zábezpeky.
5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradit' do pokladně MsÚ alebo na bankový
účet vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. ú.: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC:
KOMASK2X.
6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené Uzneseniami
Městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 52/2012 zo dňa 14.05.2012, č. 137/2012 zo dňa
13.12.2012, č. 59/2013 zo dňa 27.06.2013, č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014 a č. 92/2016 zo dňa
16.09.2016.

II.
Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie súťaže: 20. 09. 2016
2. Záujemca má možnost' nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa
nachádzajú na Mestskom úřade města Liptovský Mikuláš v úradných hodinách č. dveří 204, II.
poschodie,
kontaktná
osoba:
Mgr.
Mlynarčíková,
tel.č.:
044/5565241,
e-mail:
a.mlynarcikova@mikulas.sk.
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 20.10. 2016 do 14.00 hod.
4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 25.10. 2016 o 14.00 hod.
5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže
komisiou. V případe, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy víťaz
súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej
zmluvy.
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III.
Kritérium hodnotenia návrhov
1. Kritériom pre hodnotenie předložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za nehnuteťnosť předložená navrhovatelem.
2. Víťazom súťaže sa stává podaný návrh s najvyššou ponuknutou cenou pri dodržaní všetkých
podmienok súťaže. V případe rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

IV.
Osobitné dojednania
Víťaz súťaže ie povinny rešpektovať:
a)
stanovisko spoločnosti Slovák Telekom. a.s., č. 6611520147 zo dňa 10. 09. 2015,
v ktorom sa uvádza, že na predmetnom pozemku dojde do styku so sieťami elektronických
komunikácií (ďalej len SEK) a je potřebné rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK, t. j.:
v případe, že záměr stavebníka je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák
Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
• ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených
zamestnancom Slovák Telekom, a.s.,
• vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia
telekomunikačného vedenia,
• odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V predmetnej lokalitě je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením sietí
(alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok,
teletandem(a).mail.t-com.sk, 0903409880. Upozornenie: v káblovej ryhe sa móže
nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s róznou funkčnosťou.
V stanovisku spoločnosti Slovák Telekom. a.s. sa uvádza, že na predmetnom
pozemku móže stát' prefabrikátová betonová garáž alebo murovaná garáž
s betonovými základmi, ak bude kábel umiestnenv do ochranného žíabu (v případe
poruchy ie možná výměna kábla cez žl'ab).
b)
právoplatné rozhodnutie města Liptovsky Mikuláš č. ŽP-2016/02817-03/Smt zo dňa
19.04.2016 vo veci žiadatefa o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dřeviny - Hruška obyčajná, rastúcej
na pozemku pare. č. KN-C 1730/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, zapísanom na liste vlastníctva č. 4401
v prospěch města Liptovský Mikuláš s tým, že výrub móže byť vykonaný až po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia na přístavbu garáže pre žiadateFa, ktoré předloží orgánu
ochrany prírody a je potřebná náhradná výsadba 1 ks listnatej dřeviny Javor horský, príp. mliečny
do trávnatého priestoru do vzdialenosti 6 m západně od severo-západného rohu bytového domu č.
1609 na ul. Čsl. brigády na miesto vytýčené pri miestnej obhliadke na pare. č. KN-C 1730/1 v k. ú.
Liptovský Mikuláš v termíne do vydania kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu, ktorú
zabezpečí žiadatel' na vlastně náklady.

Ing. Ján B cháč, PhD.
primátor města Liptovský Mikuláš
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEŘEJNÝCH SÚŤAŽÍ
na převod vlastníctva majetku města Liptovský Mikuláš
Časťl
VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEŘEJNÝCH SÚŤAŽÍ
na převod vlastníctva majetku města Liptovský Mikuláš sa použijú pri každom převode majetku
formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj „súťaž" alebo „OVS"). Obchodná veřejná sáťaž vyhlásí
město Liptovský Mikuláš (ďalej aj „vyhlašovatel"') za týchto podmienok:
Čl.l
Všeobecné podmienky
1. Obchodná veřejná sáťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia sáťaže na áradnej tabuli města
Liptovský Mikuláš, zverejnením v tlači a na internetovej stránke města.
2. Požadovaná kápna cena je cena minimálna a je stanovená zvyčajne znaleckým posudkom.
Minimálna kápna cena v prvom kole sáťaže by spravidla nemala byť nižšia ako všeobecná
hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom.
3. Navrhovatel' zloží ako zábezpeku sumu vo výške najmenej 10 % z minimálnej kúpnej ceny,
resp. ak je predmetom sáťaže byt sumu 200 € , na áčet vyhlašovatelé sáťaže uvedený v
osobitných podmienkach OVS, najneskór tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
Nevybranému navrhovatelovi bude zábezpeka vrátená najskór druhý deň po termíne vybratia
najvhodnejšieho návrhu komisiou, najneskór do doručenia písomného oznámenia výsledkov
sáťaže.
Víťazovi sáťaže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kápnej ceny. Nesplatená časť kápnej
ceny (rozdiel medzi kápnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kupujáci
podlá vlastného sáťažného návrhu, najneskór však do 14 dní od uzatvorenia kápnej zmluvy s
výnimkou podlá nasledujácej vety. V případe obchodnej verejnej sáťaže, predmetom ktorej bude
byt, rodinný dom resp. priestor stavebne určený na bývanie a víťazom bude fyzická osoba, ktorá
bude uhrádzať kápnu cenu formou áveru alebo zo stavebného sporenia, uhradí kápnu cenu
najneskór do 60 dní od uzatvorenia kápnej zmluvy. V takom případe sa město ako vyhlašovatel' v
kápnej zmluve móže zaviazať k zriadeniu záložného práva k prevádzanej nehnuteťnosti maximálně
do výšky kápnej ceny v prospěch finančnej inštitácie, z ktorej bude kupujáci hradiť kápnu cenu, a
to do doby převodu vlastnického práva založených nehnuteťnosti na kupujáceho - víťaza sáťaže,
za podmienky, že kápnu cenu finančná inštitácia uhradí priamo na áčet města.
V případe neuzatvorenia kápnej zmluvy alebo odstápenia od kápnej zmluvy zo strany víťaza sa
finančná zábezpeka nevracia.
4. Účastnicky poplatok je stanovený sumou 30 €, možno ho uhradiť do pokladně alebo na áčet
uvedený v osobitných podmienkach OVS. Účastnicky poplatok sa nevracia.
5. Forma podávania návrhov je písomná a sáťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak sá doklady, ktoré sá přiložené k sáťažnému návrhu v inom ako slovenskom jazyku,
musia byť áradne přeložené do slovenského jazyka. Náležitosti návrhu sá uvedené v či. IV týchto
podmienok verejnej obchodnej sáťaže. Sáťažný návrh musí byť vyplněný podlá vzoru, ktorý je
sáčasťou osobitných podmienok podmienok OVS.
6. Předložený sáťažný návrh je možné meniť a dopíňať po uplynutí termínu stanoveného

podmienkami sáťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlašovatelé a v ním
stanovenej lehote a každá změna alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne
doručená spósobom určeným na predkladanie návrhov.
7. Na otváranie a vyhodnotenie sáťažných návrhov bude zriadená komisia zložená z nepárneho
počtu členov, najmenej troch. Jej členom bude poslanec městského zastupiteťstva města. Členovia
komisie sá menovaní primátorom města. Vyhlašovatel' vyhodnotí předložené návrhy do 20 dní od
ukončenia predkladania návrhov sáťaže v priestoroch městského áradu za áčasti členov komisie a
navrhovateťov.
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8. Vyhlašovatel'písomne oboznámi navrhovatelův s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 7 dní
odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou v zmysle ods. 7. Oznámenie výsledkov súťaže
navrhovatefom obsahuje označenie navrhovateía (identifikácia), označenie predmetu súťaže
(identifikácia), předložený cenový návrh a uvedenie poradia.
9. Vyhlašovatel' sl vyhradzuje právo odmietnuť všetky předložené návrhy, súťaž kedykofvek počas
jej priebehu zrušiť alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú. V takomto případe sa zaplatené zábezpeky
navrhovatefom súťaže vrátia. Vyhlašovatel' si taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže,
predížiť lehotu na predkladanie ponúk alebo predížiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Změna podmienok súťaže sa vykoná spósobom a prostriedkami tak, ako bota vyhlášená.
10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho
navrhovatel' předložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. Zo súťaže sa vylúči návrh
navrhovatelé, na majetok ktorého boto vyhlášené exekučně konanie, vyhlášený konkurz, počas
súťaže bolo proti navrhovatelovi začaté konkurzně konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti
navrhovateíovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh
navrhovatelé, ktorý má akékoívek dlhy voči vyhlašovatelovi súťaže.
11. Navrhovatel' nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
ČI. II
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaže bude uhradená v lehote najneskór v lehotách uvedených v čl. I
bod 3 týchto podmienok. Návrh na vklad do katastra nehnutelhostí podává vyhlašovatel' po
uhradení celej kúpnej ceny.
2. V případe nedodržania stanovených lehót zo strany víťaza súťaže bude predmet súťaže
ponúknutý na odkúpenie navrhovatelovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení předložených návrhov.
Čl. III
Kritériá hodnotenia návrhov
1. Kritériom na hodnotenie předložených návrhov je najma najvyššia ponúknutá kúpna cena za
predmet súťaže předložená navrhovatefom, ako aj iné kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitných
podmienkach OVS uznesením městského zastupitefstva. V případe schválenia viacerých kritérií
pre hodnotenie súťažných návrhov bude v osobitných podmienkach OVS uvedená váha
jednotlivých kritérií v percentách.
2. Pred otvorením prvého návrhu oznámi předseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov sa otvárať
nebudú. Navrhovatelia, ktorí zaplatia účastnicky poplatok sa móžu zúčastniť otvárania obálok.
Každý z nich má právo skontrolovať neporušitelhosť obálky pred jej otvorením. Návrh, v ktorom
nebude splněná niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. O otváraní obálok sa
spíše záznam, ktorý obsahuje mená účastníkov otvárania obálok, či návrh obsahuje všetky
náležitosti a zdóvodnenie nezaradenia niektorého návrhu do súťaže. Samotné vyhodnotenie
súťaže je neveřejné a spisuje sa o ňom protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovatefov;
či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti; ponúkané ceny; spósob hodnotenia a výsledok
hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie navrhovatefov a podpíšu protokol.
3. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovatel' najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa přiřadí poradie č. 2. Takto bude
postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podlé poradia.
4. V případe rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.
5. Navrhovatefom, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, t.j. umiestnili sa v poradí na druhom
a ďalších miestach, vyhlašovatel' súťaže oznámi, že ich návrhy odmietol.
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ČI. IV
Podanie návrhu
1. Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potřebné doručit' v obálke na
adresu vyhlašovatelé:
Město Liptovský Mikuláš
Městský úrad v Liptovskom Mikuláši,
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
s viditelhým označením - textom : „NEOTVÁRAŤ" a heslom: „obchodná veřejná súťaž predmet OVS pare. č
/súp. č...."
Navrhovatel' na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosieiateTa.
2. Miesto určené pre podávanie návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou
doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté do doby otvárania návrhov.
3. Navrhovatel' móže předložit len jeden návrh. Ak podá navrhovatel' viac návrhov, budú všetky zo
súťaže vylúčené.
4. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie sú uvedené tlačivách, ktoré sú súčasťou
osobitných podmienok OVS, a to pre:
a. fyzické osoby - nepodnikateTov tlačivo č. 1 „NÁVRH NA ODKÚPENIE" a tlačivo č. 2
„ČESTNÉ VYHLÁSENIE"
b. fyzické osoby - podnikateťov a právnické osoby tlačivo č. 3 „NÁVRH NA ODKÚPENIE" a
tlačivo č. 4 „ČESTNÉ VYHLÁSENIE"
5. V případe, že návrh nebude spínat náležitosti podlá uvedených tlačlv, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vyléčený.
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Tlačivo č. 1

NÁVRH NA ODKÚPENIE
(Fyzická osoba)

Meno, priezvisko
1. Navrhovatel':

2. Manžel/ka
:
resp. druhý navrhovatel'
Bydlisko :

1
2

Rodné číslo :

1
2

Tel. číslo :

1
2

e-mail:

1
2

Predmet súťaže - nehnutel'nosť ( uvedie sa jej identifikácia )

Navrhovaná kúpna cena ( za celý predmet obch. ver. súťaže )

,

Slovom

Navrhovaná kúpnu cenu úhradím/e
1.

do

dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však v lehote do 14 dní odo dňa podpisu

kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateťa súťaže.
2.

do
dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však v lehote do 60 dní odo dňa
podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateťa súťaže. Kúpna cena bude uhradená ( z úvěru /
stavebného sporenia* ) *

uvedie sa názov poskytovateli úvěru / stavebného sporenia *

Zavázujem/e sa uhradit' predávajúcemu náklady spojené s úhradou správného poplatku za podanie
návrhu na vklad vlastnického práva do katastra nehnutďností, ako aj náklady za vyhotovenie
znaleckého posudku a geometrického plánu.

Přílohy : 1. Kópia dokladu o zaplatení zábezpeky v sume
2. Kópia dokladu o zaplatení účastnického poplatku vo výške 30 € *
3. Čestné vyhlásenie (tlačivo 5. 2)

V

dňa

podpis navrhovatelů 1

podpis navrhovatelů 2

* nehodiace sa preškrtnúť

Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potřebné doručiť v obálke na adresu
vyhlašovatelů:
Město Liptovský Mikuláš
Městský úřad v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

- s viditel'ným označením - textom : „NEOTVÁRAŤ"
- heslo: „obchodná veřejná súťaž-predmet OVS parc.č
Navrhovatel' na obálke důlej uvedie presnú a úplnú adresu odosielatelů.

/súp. č

"

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:

vyhlašujem na svoju česť, že
- v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobných údajov aozmene a doplnění niektorých
zákonov v platnom znění dávám súhlas městu Liptovský Mikuláš, MsU v Liptovskom Mikuláši so
správou, spracovaním a uchováváním osobných údajov, ktoré mu poskytujem na převod vlastníctva
nehnutel'ného majetku města Liptovský Mikuláš,
- nemám žiadne podlžnosti voči vyhlasovatePovi súťaže,
- na mój majetok nebolo vyhlášené exekučně konanie,
- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:
a)

v kúpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závázok
kupujúceho zaplatit' úrok z omeškania pre případ nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo
výške lctorá je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plněním peňažného dlhu a podmienka, že
návrh na vklad vlastnického práva na kataster sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,

b)

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

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

V

dňa,

čitatďný podpis

číslo obč. preukazu

čitatel'ný podpis

číslo obč. preukazu

Tlačivo č. 3

NÁVRH NA OBKÚPENIE
(Fyzická osoba - podnikatel', právnická osoba)

Názov:
Sídlo :
IČO:
Konajúca osoba/zástupca:
Zápis v obchodnom registri:
Tel. číslo :
e-mail :

Predmet súťaže - nehnutelnosť (uvedie sa jej identifíkácia)

Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. súťaže )

,

Slovom
Navrhovaná kúpnu cenu uhradím/e do

dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však

v lehote do 14 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateťa súťaže.

Zavázujem/e sa uhradit' predávajúcemu náklady spojené s úhradou správného poplatku za podanie
návrhu na vklad vlastnického práva do katastra nehnuteťností, ako aj náklady za vyhotovenie
znaleckého posudku a geometrického plánu.

Přílohy : 1. Kópia dokladu o zaplatení zábezpeky v surne
2. Kópia dokladu o zaplatení účastnického poplatku vo výške 30 € *
3. výpis, originál - kópia z
registra
3. Čestné vyhlásenie (tlačivo č. 4)

v

dňa

podpis navrhovatďa

* nehodiace sa preškrtnúť

Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potřebné doručiť v obálke na adresu
vyhlasovatel'a:
Město Liptovský Mikuláš
Městský úrod v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

- s viditel'ným označením - textom : „NEOTVÁRAŤ"
- heslo: „obchodná veřejná súťaž-predmet OVS parc.č
Navrhovatel' na obálke ďalej uvedie přesná a úplná adresu odosielatePa.

/súp. č

"

Tlačivo č. 4
v

Čestné vyhlásenie
Podpísaná / ý

Názov :
Sídlo :
IČO :
Konajúca osoba/zástupca:

vyhlašujem na svoju česť, že
- na majetok
nebolo vyhlášené exekučně
konanie, konkurz, nebolo začaté konkurzně konanie, konanie o reštrukturalizácii, nebol pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- nemám/e žiadny dlh voči vyhlašovatelovi súťaže,
- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:
a)

v kúpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závázok
kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre případ 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 plněním peňažného dlhu a podmienka, že
návrh na vklad vlastnického práva na kataster sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,

b)

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

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

V

dňa.

čitateťný podpis

