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MESTO LIPTOVSKY MIKULAS
Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524

LIPTOVSKY zastúpeně Ing. Jánom Blcháčom, PhD., prlmátorom mesta
MIKULAŠ

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) podFa ustanovenia 9a ods. I písm. a) zákona L
13811991 Zb. o majetku obcí v zneni neskoršich predpisov v súlade s ustanovenim 281
a nasl. zákona L 51311991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskoršich predpisov
o najvhodnejši návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuternostiam
v k. ú. Liptovský Mikuláš za týchto podmlenok:

Predmet OVS

1. Predmetom Ovs je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predrnetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy, a to nehnutelnosti:

pozemok parc. č. KN-C 203011 zastavané ploóhy a nádvoria o výmere 57 rn2, pozemok parc.č. KN-C 2032

zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 ni2 a pozemok parc.č. KN-C 2033 záhrady o výmere 80 m2

(pozemky spolu o výmere 195 m2), nachádzajúce sa na ul. vrbická, v k. Ú. Uptovský Mikuláš, obec Liptovský

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zaplsané na liste vlastníctva 4401 v katastri nehnutelnostl vedenom

Okresným ůradorn Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantně využltle predmetu súťaže:

Pozemky parc. Č. KN-C 2030/1, 2032, 2033 v k. Ci. Liptovský Mikuláš sa nachádzajú podia platného

ůzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenlm mestského zastupitelstva

Liptovský Mikuláš Č.11512010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná Časť bola vyhlásená všeobecne závazným

nariadentm mesta Liptovský Mikuláš Č. 7I2O1OWZN dňa 16.12.2010 $ účinnosťou dňom 1.1.2011 vzneni

zmien a doplnkov v urbanistickom bloku ‚obytné ůzernie s prevahou rodinných domov‘. Maximálna výška

zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemně podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 30 %.

Prevláda(ůcim (unkčným využitím je formujúce typický obraz prostredia charakteristický nhzkopodlažnou

zástavbou prevažne rodinných domov $ vysokým podielom neverejnej zelene sůkromných záhrad,

S minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.

Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integmvanými zadadeníami občianskej vybavenosti, zadadenia

obČianskej vybavenosti slúžiace pm obsluhu prirah(ého územia — zadadenia obchodu, služieb, školstva,

zdravotnictva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie,...

Pripustné je funkčně využitie vhodna dopfňajúce prevládajúci charakter pmstredia, zvyšujúce jeho

polyfunkČnosť s cierom uspokojíť potmby bývajúcich, S dárazom na minimalizáciu negativnych vplyvov na

obytné prosti-adia. ‚

Najmá: bytové domy — hmotovo-priestorovým riešenim vhodna začlenené do okolitej zástavby, zariadenia

prechodného ubytovania, zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okclité obytné
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prostredie, zariadenia výrobných služieb (dleme, opravovne,...) a drobnej výroby nerušiace svojou

prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia technickej infraštruktCiry slúžiace pra obsluhu územia

okrem bioplynovej stanice, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej

zelene,,..

Nepr(pustné je funkčně využitie. které S Velimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi a!ebo vpfyvmi

na okofle nepdmemne zn/žule kvalitu okolitého obytného pmstmdia.

Najmä: zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, veťkosklady s

vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, nákupně centrá, zariadenia OV celomestského a regionálneho

významu, zariadania pra šport a rekreáciu celomestskěho a regionálneho významu, zarladenia nadradených

systémov dopravno) a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory,

zberne druhotných surovínl, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport, ..j, zarladenla

energetiky lokálneho významu bez negatlvnych dopadov na okolité prostredie Ifotovoltaická elektráreň,

paroplynový cyklus,.../ zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva Iclntoríny,

umové háje, krematóriái,...

Prevádzkovatelia objektov sú povinni zaistiť potrebné plochy statickej dopravy na prevádzku zariadsni,

vyplývajúce z ustanoveni STN 736110, na vlastných pozemkoch.

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

(Stavebnú čiaru zástavby je potrebně konzultovať s útvarom hlavného architekta Msů Liptovský Mikuláš).

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet sůťaže ponúka na predaj je cena 12 870,00 eur

(slovom: dvanásťtisicosemstosedemdesfat eur), t. . 66 eurlm2.

Kúpnu cenu zníženú o zloženů finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťaži uhradl vlťaz súťaže najneskór do 14 dni Od uzatvorenia kipnej zmiuvy.

Cena predmetných nehnuterností na základe znaleckého posudku Č. 15/2014 vypracovaného znalcom Ing.

Miroslavom Todákom zo dňa 24.01.2014 ako všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti Siovenskej republiky Č. 49212004 Z. z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku predstavuje

sumu 5768,10 eur, zaokrúhlene 5 800,- eur, ti. 29,58 eur/m2. Cena za predmet súťaže je určená na

základe znaleckého posudku a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom zneni.

Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v účtovnlcWe k 31.08.2017 je 3236,41 eur, čo

je 16,597 eur/m2. Pozemky, ktoré sú predmetom OVS sa podra platných Zásad hospodárenia s majetkom

mesta Liptovský Mikuláš nachádzajú v II. zóne, priČom minimálna kůpna cena za 1 m2 pozemku je v dana)

zóne stanovená na 33 Elm2- 66 Elm2,

4. Výška flnančneJ zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minlmálnej kúpnej ceny, t. j. 2 574,00 eur

(slovom: dvetislcpäfstosedemdesiatštyri eur), ktorá musi byt‘ zložená na bankový účet vedený v Prima

banko Slovensko, as., Č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskůr tri pracovné dni

pred uplynutim lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny z navrhovateĺov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na ůčte mesta

Wohacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej‘ ceny so započitanim finanČnej

zábezpeky.
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5. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradiť do pokladne MsÚ alebo na bankový účet

vedený v Prima banke Slovensko, as., IRAN SK89 5600 0000 0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené uzneseniami mestského

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 za dňa 14.05.2012, Č. 13712012 za dňa 13.12.2012, Č. 5912013

Zo dňa 27.06.2013, Č. 102/2014 Zo dňa 23.10.2014 ač. 6912017 za dňa 21.09.2017.

II.

ČasDvý plán súťaže

1. Vyhlásenle sůťaže: 03.10.2017

2. Záujemca má možnosť nahIiadnuť do znaleckého posudku a ďalšlch podkladov, ktoré sa nachádzajú na

Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v úradných hodinách Č. dverl 206. II. poschodie, kontaktná osoba: Mgr.

Eva PoproČová, tel. Č.: 04415565246, e-mail: e.oprocovamikulas.sk.

3. Ukončenle predkladanla návrhav súťaže: 03.11.2017 do 14.00 hod.

4. Termín otváranla cbálok a vyhodnotenla sůťažných návrhov je 15.11.20170 13,30 hod.

5. Viťaz sůťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia sůťaže komisiou.

V prípade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmiuvy viťaz sůt‘aže neuzatvorl túto

zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.

Kritérium hodnotenla návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súfažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnuternosti predložená navrhovaterom.

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponůknutou cenou pri dodržanI všetkých podmlenok

súťaže. V pripade rovnakej ponůknutej ceny rozhodne skorši termin podania návrhu.

Ing. Jkh, PhD.
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚtAŽÍ
na provod vlastnícwa majetku mesta Liptovský Mikuláš

Časťl
VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽí

na prevod vlastnictva majetku mesta Liptovský Mikuláš sa použú pri každom prevode majetku
formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj „sůťaž alebo „OVS“,). Obchodnú verejnú súfaž vyhlási
mesto Liptovský Mikuláš (ďalej aj,,vyhlasovater) za týchto podmienok:

Či.i
Všeobecně podmienky

1. Obchodná verejná súťaž se za Čína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaže na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš, zverejnenim v tlačí a na intemetovej stránke mesta.
2. Požadovaná kůpna cena je cena minimálna a je stanovená zvyčajne znaleckým posudkem.
Minimálna kúpna cena v pivom kole súfaže by spravidla nemela byť nižšia ako všeobecná
hodnota majetku stanovená znaleckým posudkem.
3. Navrhovater zloží akc zábezpeku sumu vo výške najmenej 10 % z minimálnej kúpnej ceny,
resp. ak je predmetom súťaže byt sumu 200 € ‚ na účet vyhlasovatefa súťaže uvedený v
osobitných podmienkach OVS, najneskór tri pracovně dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
Nevybranému navrhovatefovi bude zábezpeka vrátená najskór druhý de/Ď po termíne vybratia
najvhodnejšieho návrhu komisiou, najneskár do doručenia pisomného oznámenia výsledkov
súťaže.
Viťazovi sůťaže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú Časť kúpnej
ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kup ujúci
podra vlastného súťažného návrhu, najneskór však do 14 dni od uzatvorenia kůpnej zmluvy s
výnimkou podfa nasledujůcej vety. V pripade obchodnej verejnej sůt‘aže, predmetom ktorej bude
byt, rodinný dom resp. prfestor stavebne určený na bývanie a viťazom bude tVzická osoba, ktorá
bude uhrádzať kúpnu cenu formou úveru alebo Zo stavebného sporenia, uhradí kúpnu cenu
najneskór do 60 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V takom pripade sa mesto ako vyhlasovatef v
kúpnej zmluve móže zaviazať k zriadeniu záložného práva k prevádzanej nehnuternosti maximálne
do výšky kúpnej ceny v prospech flnančnej inštitúcie, z ktorej bude kup ujúci hradíť kúpnu cenu, a
to do doby prevodu vlastníckeho práva založených nehnuternosti na kupujůceho — viťaza súťaže,
za podmienky, že kúpnu cenu tinančná inštitůcia uhradí priamo na účet mesta.
V pripade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany viťaza sa
flnančná zábezpeka nevracia.
4. Učastnicky poplatok je stanovený sumou 30 €‚ možno ho uhradíť do pokladne alebo na účet
uvedený v osobitných podmienkach Ovs. Účastnicky poplatok sa nevracia.

5. Forma podá vania návrhov je písemná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak sů doklady, které sú pdložené k súťažnému návrhu v mom ako slovenskem jazyku,
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Náležitosti návrhu sú uvedená v Čl. IV lýchto
podmienok verejnej obchodnej súťaže. Súťažný návrh musí byť vyplnený podfa vzoru, klon) je
sůčasrou osobitných podmienok ovs.
6. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopMať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovatefa a v ním
stanovenej lehota a každá zmena alebo dopinenie návrhu pred terminem, musí byť písomne
doručená spásobom určeným na predkladanie návrhov.

7. Na otváranie a vyhodhotenie súťažných návrhov bude zdadená komisia zlo‘žená z nepámeho
počtu Členov, najmenej tmch. Jej Členom bude poslanec mestského zastupiterstva mesta. Členovia
komisie sú menovaní pdmátorom mesta. vyhlasovater vyhodnotí predložené návrhy do 20 dní od
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ukončenia predkladania návrhov sůťaže v priestomch mestského úradu za účasti čienov komisie a
navrhovaterov.
8. Vyhlasovatef písomne oboznámi navrhovatefov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 7 dní
odo dňa vyhodnotenia sút‘aže komisiou v zmysle ods. 7. Oznámenie výsledkov súťaže
navrhovaterom obsahuje označenie navrhovatefa (identiflká cla), označenie predmetu súfaže
(identiflká cla), predíožený cenový návrh e uvedenie poradia.
9. Vyhlesovater si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž kedykoNek počas
jej pdebehu zrušit‘ alebo ukončit‘ sůťaž ako noúspešnú. V takomto pripade se zapletené zábezpeky
navrhovatefom sůťaže yrátia. Vyhlasovater si taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky sůťaže,
predížiť lehotu na predkladanie ponúk aíebo predížit‘ lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmene podmienok súľaže se vykoná spósobom a prostriedkami tak, ako bole vyhlásená.
10. Do súťaže nemožno zahrnúr návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťeže alebo ho
nevrhoveter predložil po lehote určenej v podmienkach súťeže. Zo súťaže se vylúči návrh
navrhovateľa, na majetok ktorého boto vyhlásené exekučné konanie, vyhlásený konkurz, počas
súťaže boto proti navrhovatefovi začaté konkurzně konanie alebo reštrukturalizácia, a!ebo bol proti
navrhovaterovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh
navrhovalefa, ktorý má akékorvek dlhy voči vyhlasovetefovi sút‘aže.
11. Navrhovatef nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasrou v súťaži

Č,. Ii
Podmlenky predaja

1. Kúpna cena za predmel sútaže bude uhradená v lehote najneskór v lehotách uvedených v čI. I
bod 3 týchto podmienok. Návrh na vklad do katastre nehnutefnosti podáva vyhlasovetef po
uhradení cele] kúpnej ceny.
2. V prípede nedoddenia stanovených lehót zo strany víťaza súťaže bude predmet sůt‘aže
ponúknutý na odkůpenie navrhoveterovi, Mon] je nesledujúci po viťezovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

či. III
Kritériá hodnotenia návrhov

1. Kdtériom na hodnotenie predložených návrhov je nejmä najvyššia ponúknutá kúpna cena za
predmet súťaže predložená navrhovatefom, ako aj mé kritédá, o kton]ch sa rozhodne v osobitných
podmienkach OVS uznesením mestskěho zastupiterstva. V pripade schválenia viace,ých kritérii
pra hodnotenie súťažných návrhov bude v osobitných podmienkach OVS uvedená váha
jednotlivých kritérií v percentách.
2. Pred otvorením prvého návrhu oznámí pmdsede komisie počet došlých návrhov e skontroluje
neporušenost‘ obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na pmdkladenie návrhov se otvárať
nebudů. Navrhovatelle, klon zaplatia účastnicky poplatok se můžu zúčastnit‘ otvárania obálok,
Každý z nich má právo skontrolovat‘ neporušiternosť obálky prad jej otvorenim. Návrh, v ktorom
nebude splnená nieklorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. O otváraní obálok sa
spíše záznam, ktorý obsahuje mená úČastnikav otvárania obálok, či návrh obsahuje všelky
náležitosti a zdóvodnenie nezaradenia niektorého návrhu do sůťaže. Samotné vyhodnotenie
sútažeje neverejné e spisuje se o ňom protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovatefcv;
či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti; ponúkané ceny; spósob hodnotenia a výs!edok
hodnotenie. Členovia komisie vyhlásia poradie navrhovaterov a podpíšu protokol.
3. Vífazom obchodnej verejnej súteže bude navrhovatef najvhodnejšej ponuky, ktomj bude
priradené poradie Č. 1. V porad! druhej najvhodnejšej ponuke sa priradi poradie č. 2. Takto bude
postupované aj prĺ ďaíšfch ponukách, ktor]m bude pdradené číslo podfa poradia.
4. V pripade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu. ‘

5. Navrhovatefom, ktorl v obchodnej verejnej súťaži neuspel U. umiestnili se v poradí na druhom
e ďalších miestach, vyhlasovatef súteže oznámi, že ich návrhy odmietol.
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Či. Iv
Podanie návrhu

1. Pisomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budů súčasťou návrhu je potrebné doručit v obálke na
adresu vyh!asovatefa:

Mesto Liptovský Mikuláš
Mes tský úrad v Liptovskom Mikuláši,

Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

s viditefným označením - textom : „NEOWÁRAf“ a heslem: „obchodná vereJná sút‘až —

predmet OVS parc. č...Jsúp. Č....“
Navrhovaterna obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa.
2. Miesto určené pre podávanie návrhov označí došlá návrhy podacím člslom, dátumom a hodinou
doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté do doby otvárania návrhov.
3. Navrhovatef móže predložiť len jeden návrh. Ak podá navrhovater viac návrhov, budú všetky zo
súťaže vylúčené.

4. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie sú uvedené tla čivách, ktoré sú súčasťou
osobitných podmienok OVS, a to pre:
a. fyzické osoby — nepodnlkateľov tlačivo Č. I „NA VRH NA ODKUPENIE“ a tlačivo Č. 2
„CES TNE WHLASENIE“

b. fyzické osoby — podnlkatel‘ov a právnické osoby tlaČivo Č. 3 „NÁVRH NA ODKÚPENIE“ a
tlaČivo Č. 4 „CESTNE WHMSENIE“
5. V prípade, že návrh nebude spíňať náležitosti podra uvedených tlačiv, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčený.

Štúrova 1989/41 • 031 42 Liptovský Mikuláš, lej: +421 44 556 5111-12, fax: +421 44 562 13 96,
e-mail: Imikulas@mikulas.sk, Ičo: 00315524, DIČ: 2021031111
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TlaČivo Č. I

NÁVRH NA ODKÚPENIE
Fyzická osoba)

Meno, priezvisko

L Navrhovatel‘:

2. Manžel/ka
resp. druhý navrhovatel‘

Bydlisko: I

‚

Rodné Čisto : I.

TeI.čis!o: I.

2.

e-mail: I

1

Fredmet sůťnže - nehnuteľnosť( uvedie sajcj identifikácia )

Navrhovaná kúpna cena ( za celý predmet obch. ver. sůťaže )
Slovom

Navrhovanú kúpnu cenu uhradím/e

I. do dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskůr však v Idiote do 14 dni odo dňa podpisu

kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa súťaže.

2. do dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskĎr však v idiote do 60 dni odD dňa
podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa súfaže. Kúpna cena bude uhradená ( z úveru /
stavebného sporenia* ) *

uvedic sa nómv postylovnwFa ůvuu i stivcbného sporcnia



Zavizujem/e sa uhradiť predávajůcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie

návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, ako aj náklady za vyhotovenie

znaleckého posudku a geometrického plánu.

Prilohy: I. K6pia dokladu o zaplateni zábezpeky v sume
2. Kópia dokladu o zaplateni účastnickeho poplatku vo výške 30 E‘
3. Čestné vyhlásenie (Uačivo Č. 2)

V dňa

podpis navrhovateľa I podpis navrhovatera 2

nchodici Sa pitštnnúi

Plsomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručit‘ v obálke na adresu
vyhlasovateľa:

Mesto Líplo vský Mikuldš

A!estský úrad v Liptovskoni Mikuláši

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

- s viditeľným označením - textom : NEQTVÁRAt“
- heslo: „obrhodnú verejnů sút‘sž — predmet OVS parc.Č J súp.

Navrhovater na obálke d‘alej uvedie presnú a úplnú adresu odosielatel‘a.



Tlačivo Č. 2

Cestné vyhlásenie (Fyzická osoba)

Podpisaná / ý

dát. nar
Mam a pdczvisko

Trvale bytorw

2 dát. nar
Mcno a priezvisko

Trvale bytom

vyhlasujem na SVOjU česť, že
- v zmysle zákona Č. 122/20 13 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých
zúkonov v platnom zneni dávam súhlas mestu Liptovský Mikuláš, MsU v Liptovskom Mikuláši so
správou, spracovanim a uchovávanim osobných údnjov, ktoré mu poskytujem na prevod vlastnictva
nehnuteľného majetku mesta Liptovský Mikuláš,

nemám žiadne podlžnosti voČi vyhlasovatel‘ovi sút‘aže,

- na máj majetok nebolo vyhlásené exekučné konanie,

- pristůpim k uzaworeniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náiežitosťami:

a) v kůpnej zmluve bude zapracovaný spásob a lehota zaplatenia kůpnej ceny, závzok
kupujúceho zaplatit‘ úrok z omeškania pre pripad nedodržania terminu splatnosti kúpnej ceny vo
výške borů je o S 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 vlastnickeho práva na kataster sa podá až po úplnom zaplateni kúpnej ceny,

b) v kúpnej zmiuve bude podmienka, že predávajůci (vyhlasovatel‘ súťaže) si vyhradzuje právo
odstúpif od kúpnej zmiuvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny
v lehote do I mesiaca od terminu splatnosti kúpnej ceny.

Poučcnie: Kto úmyselne uvcdie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhlúsení, dopustí sa
priestupku podl‘a 21 ods. 1 písm. 1) zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zncní
zmien a doplnkov. Za pricstupok možno uložiť pokutu do 165 E.

V dňa

čitateľný podpis Číslo obč. preukazu

Čitaterný podpis číslo obč. preukazu



Tlačivo Č. 3

NÁVRH NA ODKÚPENIE
Fyzická osoba — podnikatel‘, právnická osoba)

Názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúca osobalzáslupca

Zápis v obchodnom registť

Tel. Číslo :

e-mail :

Prcdmet sůťaže - nehnutel‘nosť ( uvedie sa jej identiflkácia)

Navrhovaná kůpna cena (za celý prcdmet obch. ver. súťaže )

Slovom

Navrhovanú kápnu cenu uhradím/e do dni odo dňa podpisu kůpnej zmluvy, najneskór však

v lehote do 14 dni odo dím podpisu kůpnej zmluvy, na účeL vyhlasovatel‘a súfaže.

Zavázujem/e sa uhradiť predávajůcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie

návrhu na vklad vlastnĺckeho práva do katastra nehnuiel‘nosti, ako aj náklady za vyhotovenie

znaleckého posudku a geometrického plánu.

Prilohy: I. Kápia dokladu o zaplalení zábezpeky v sume
2. Kópia dokladu o zaplateni ůčastnickeho poplatku vo výške 30€‘
3. výpis, originál - k6pia z registra
3. Čestré vyhlásenie (tlačivo Č. 4)



Tlačivo Č. I

Čestné vyhlásenie

Podpisaná /ý

Názov:

Sídlo:

ičo:

Konajúca osoba/zástupca

vyhlasujem na svoju Čest‘, že

- na majetok nebolo vyhlásené exekučně
konanie, konkurz, nebolo začaté konkuanó konanie, konanie o reštrukturalizácii, nebol prc nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhiásenie konkurzu,

- nemám/e žiadny dik voči vyhiasovateľovi sůt‘aže,

- pristůpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závázok
kupujúceho zaplatíť úrok z omeškania pre pripad ncdodržania terminu splatnosti kúpnej ceny vo
výške která je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Eurůpskej
centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s pInením peňažného dlhu a podmienka, že
návrh na vklad vlastnickeho práva na kataster sa podá až po úplnom zaplaieni kúpnej ceny,

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovatel‘ súťaže) si vyhradzuje právo
odstůpif od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplateni kúpnej ceny
v Idiote do I mesiaca od terminu splatnosti kúpnej ceny.

Poučenie: Km úmyselne uvcdic nepravdivý údaj v tomto čestnom %7hIáscní, dopustí sa
priestupku podľa 5 21 ods. 1 pism. fl zákona č. 372/1990 Zb. o pdestupkoch v zneni zmien a
doplnkov. Za prie5tupok možno uložíť pokutu do 165€.

V dňa

Čitateľný podpis



V.dňa

podpis navrhovatera

‘ nchoditc Sa pršknnúť

Pisomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručit‘ v obálke na adresu
vyhfasovatera:

Mesto Liptovský Mikuláš

Aksnký úrad“ LipKo vskom Mikuláši

Štúrova I 989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

- s vidheľným označením - textom : „NEOTVÁRAt“

- heslo: „obchodná vcrejná súťaž— predmet Ovs parc.Č / súp. Č

Navrhovatel‘ na obálke ďalej uvedie presnů a úplnú adresu odosielntcl‘a.


