
YEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

MESTO PRE VŠETKÝCH VYVESENÁ DŇA: 19 -12- 217

____

ZVESENÁ DŇA: ‘I 9 01 2018

PODJME5 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
‚ Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524

LIPTOVSKY zastúpené Ing. Jánom Blcháčom, PhD., primátorom mesta
MIKU LAS

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) podta ustanovenia 9a ods. I písm. a) zákona č. 13811991

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením 281 a nasl. zákona č.

51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejšĺ návrh na uzavretie

kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnutetnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš za týchto podmienok:

Predmet OVS

J. Predmetom Ovs je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sút‘aže a uzatvorenie kúpnej zmluvy

na predaj predmetu sút‘aže nachádzajúcí sa na ul. Nábrežíe J. Kráľa, a to nehnuteľnosti:

pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmete 2373 rn2,
nachádzajúceho sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísanom

na LV Č. 4401 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym

odborom.

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu sút‘aže:
2.1 Severná Čast‘ pozemku p. Č. KN-C 3363/49 (podľa grafickej prílohy Č. 4) sa nachádza podľa platného

územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesenim mestského zastupiteľstva

Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná čast bola vyhlásená všeobecne záväzným

nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s úČinnost‘ou dňom 1.1.2011 V znení

zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti . Max. výška

zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je max.40 %.

Prevládaiúcim funkčným využitím je formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení

občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie

širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmá: administrativa, zariadenia obchodu

celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a

prechodného ubytovanía, zariadenia školsWa, zdravotnícWa, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...

Prípustné ie funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci

charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkČným parterom, zariadenia výrobných služieb a

drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu,

služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez

neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne

začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu

podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohtadňovat‘

nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 5111-12, fax: +421 44 562 13 96,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, ičo: 00315524, DIČ: 2021031111



slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súČast‘
objektov a areálov obČianskej vybavenosti,

Neprípustné ie funkČné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhaláty,..) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia
pritahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v eXistujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej
zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na
dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia
odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho
významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá
vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnĺctva /cintoríny,
urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...

2.2 Ostatná Čast‘ pozemku p. Č. KN-C 3363/49 sa nachádza v urbanistickom bloku „ zmiešané územie
s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu“. Max. výška zástavby v tomto bloku sú 4 nadzemné podlažia
a index zastavanej plochy je max.35 %.

Prevládajúcim funkČným využitím tohto bloku je formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou
využitia územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu celomestského i
regionálneho významu vywárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potríeb obyvateľov i
návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a
prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb — dominantne integrované do Športovo-rekreaČných
kompleXov, zariadenia pre kultúru a zábavu,...

Prípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci
charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administratíva, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti,
zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné
garáže vhodne zaČlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem
heliportu- podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude
zohľadňovat‘ nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia zariadenia technickej
infraštruktúry slúžíace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,
Neprípustné ie funkČné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmí alebo vplyvmi
na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prosttedia a neprimerane limituje možnosti využitia
prilahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najma: rodinné domy, bytové domy,
zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatívnym vplyvom na
kvalitu prostredia /veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigboX)/, zariadenia priemyselnej
a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva
/zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych
dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../,
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/,...
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Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je nutné zabezpečit na vlastnom pozemku.
3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 94 920 eur,
(slovom: devatdesiatštyritisicdevät‘stodvadsat‘ eur), t. j. 40,- eur/m2.
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných
verejných sút‘aží uhradí vít‘az sút‘aže najneskör do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Cena predmetnej
nehnutetnosti na základe znaleckého posudku Č. 246/2016 zo dňa 25.10.207 6 vypracovaného znalcom Ing.
Miroslavom Todákom ako všeobecná hodnota majetku pouta vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje sumu 53 200
eur, tj. 22,41 eur! m2. Cena za predmet sút‘aže je určená na základe znaleckého posudku a Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

4. Výška fínančnej zábezpeky predstavuje sumu 20 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 78 984 eur, (slovom:
osemnásttisícdevät‘stoosemdesiatštyri eur), ktorá musí byt‘ zložená na bankový účet vedený v Prima banke
Slovensko, as., Č. ú.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X, najneskör tri pracovné dni pred
uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Žiadny Z navrhovatel‘ov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte mesta
Woriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so zapoČítaním finančnej
zábezpeky.

5. Účastnícky poplatok vo výške 30 eur je možné uhradit‘ do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený
v Prima banke Slovensko, as., Č. ú.: SK89 5600 0000 0076 0044 3002 BIC: KOMASK2X.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej sútaže boli schválené Uzneseniami Mestského
zastupitelstva Liptovský Mikuláš Č. 52/2012 Zo dňa 14.05.2012, Č. 737/2012 zo dňa 13.12.2072, Č. 59/2013
zo dňa 27.06.2013, Č. 102/2014 zo dňa 23.10.2014, Č. 120/2016 zo dňa 15.12.2016, Č.19/2017 zo dňa
13.04.2017, Č. 69/2017 zo dňa 21.09.2017 a Č. 98/2017 zo dňa 74.12.2077.

U.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 19.12.207 7

2. Záujemca má možnost‘ nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na
Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách Č. dverí 204, II. poschodie, kontaktná osoba:
J UDí. Lakotová, telč.: 044/5565241, e-mail: s. lakotovamikulas.sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 19. 01. 2018 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje 29.01.2018013.00 hod.
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5. Vít‘az sút‘aže je povinný uzavríet‘ kúpnu zmluvu do 90 dní odo dňa vyhodnotenia sút‘aže komisíou.

V prípade, že do 70 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy vít‘az sútaže neuzatvorí túto

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

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnoteníe predložených sút‘ažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za

nehnuteľnosť predložená navrhovateľom.

2. Vít‘azom sútaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržani všetkých podmienok

sút‘aže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

3. Zostatková hodnota prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovníctve k 30.11.2077 predstavuje

177,23 eur, čo je 0,075 eur/m2. Pozemok, ktorý je predmetom Ovs sa podľa platných Zásad hospodárenia

s majetkom mesta Liptovský Mikuláš nachádza v zóne L, pričom minimálna kúpna cena za 1 m2 pozemku je

v danej zóne stanovená na 33 eur/m2 — 66 eur/m2.

Iv.
Osobitné dojednania

v kúpnej zmluve bude uvedené, že kupujúci si je vedomý, že cez pozemok parc. Č. KN-C 3363/49

prechádzajú verejné vodovody DN 800 a DN 7000 s ochranným pásmom 2,5 m Od potrubia na obe strany

a vodovodná prípojka s vodomernou šachtou pre tenisovú halu.

Primát4ikuláš
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VŠEOBECNĚ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský Mikuláš

Časti
VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský Mikuláš sa použú pri každom prevode majetku
formou obchodnej verejnej sútaže (d‘alej aj „súťaž“ alebo „OVS“). Obchodnú verejnú súťaž vyhlási
mesto Liptovský Mikuláš (d‘aIej aj „vyhlasovatef‘) za týchto podmienok:

Čl.!
Všeobecné podmienky

1. Obchodná verejná sútaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaže na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš, zverejnením v tlačí a na internetovej stránke mesta.
2. Požadovaná kúpna cena je cena minimálna a je stanovená zvyčajne znaleckým posudkom.
Minimálna kúpna cena v prvom kole súťaže by spravidla nemale byť nižšia ako všeobecná
hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom.
3. Navrhovatel‘ zloží ako zábezpeku sumu vo výška najmenej 10 % z minimálnej kúpnej ceny,
resp. ak je predmetom sútaže byt sumu 200 € ‚ na účet vyhlasovatefa sút‘aže uvedený v
osobitných podmienkach OVS, najneskör tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie
návrhov.
Nevybranému navrhovatefovi bude zábezpeka vrátená najskör druhý deň po termíne vybratia
najvhodnejšieho návrhu komisiou, najneskór do doručenia písomného oznámenia výsledkov
sútaže.
Vítazovi sútaže bude zapletená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú čast kúpnej
ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kupujúci
podfa vlastného súťažného návrhu, najneskör však do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s
výnimkou podľa nasledujúcej vety. V prípade obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej bude
byt, rodinný dom resp. priestor stavebne určený na bývanie a víťazom bude fyzická osoba, ktorá
bude uhrádzat kúpnu cenu formou úveru alebo zo stavebného sporenia, uhradí kúpnu cenu
najneskör do 60 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V takom prípade se mesto ako vyhlasovatel‘ v
kúpnej zmluve möže zaviazať k zriadeniu záložného práva k prevádzanej nehnuteľnosti maximálne
do výšky kúpnej ceny v prospech finančnej inštitúcie, z ktorej bude kupujúci hradíť kúpnu cenu, a
to do doby prevodu vlastníckeho práva založených nehnuteľností na kupujúceho vítaza sútaže,
za podmienky, že kúpnu cenu fínančná inštitúcia uhradí priamo na účet mesta.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany vítaza sa
finančná zábezpeka nevracia.
4. Učastnícky poplatok je stanovený sumou 30 €‚ možno ho uhradíť do pokladne alebo na účet
uvedený v osobitných podmienkach OVS. Učastnícky poplatok sa nevracia.
5. Forma podávania návrhov je písomná a sútažné návrhy musía byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k sútažnému návrhu v mom ako slovenskom jazyku,
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Náležitosti návrhu sú uvedené v či. IV týchto
podmienok verejnej obchodnej súťaže. Sútažný návrh musí byť vyplnený podra vzoru, ktorý je
súčastou osobitných podmienok podmienok OVS.
6. Predložený sútažný návrh je možné meniť a dopÍňat po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovatel‘a a v ním
stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byt‘ písomne
doručená spösobom určeným na predkladanie návrhov.
7. Na otváranie a vyhodnotenie sútažných návrhov bude zriadená komisia zložená z nepárneho
počtu členov, najmenej troch. Jej členom bude poslanec mestského zastupiteľstva mesta. Členovia
komisie sú menovaní primátorom mesta. Vyhlasovater vyhodnotí predložené návrhy do 20 dní od
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ukončenia predkladania návrhov sútaže v priestoroch mestského úradu za účasti členov komisie a
navrhovateľov.
8. Vyhlasovateľpísomne oboznámi navrhovaterov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 7 dní
odo dňa vyhodnotenia sút‘aže komisiou v zmysle ods. 7. Oznámenie výsledkov sútaže
navrhovateľom obsahuje označenie navrhovatefa (identifikácla), označenie predmetu sútaže
(identifikácia), predložený cenový návrh a uvedenie poradia.
9. VyhlasovateZ si vyhradzuje právo odmietnut všetky predložené návrhy, sútaž kedykoľvek počas
jej priebehu zrušiť alebo ukončit sútaž ako neúspešnú. V takomto prípade sa zaplatené zábezpeky
navrhovatel‘om sútaže vrátia. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo menit podmienky sútaže,
predlžit lehotu na predkladanie ponúk alebo predÍžit lehotu na vyhlásenie výsledku sútaže.
Zmena podmienok sútaže sa vykoná spösobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
JO. Do sútaže nemožno zahrnút návrh, ktorý nebude zodpovedat podmienkam sútaže alebo ho
navrhovatel‘ predložil po Iehote určenej v podmienkach sútaže. Zo súťaže sa vylúči návrh
navrhovatel‘a, na majetok ktorého bob vyhlásené exekučné konanie, vyhlásený konkurz, počas
súťaže bob proti navrhovatelovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, abebo bol proti
navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh
navrhovateľa, kto,ý má akékoľvek dlhy voči vyhlasovateľovi sútaže.
71. Navrhovatel‘ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v sútaži.

Či Ii
Podmienky predaja

1. Kúpna cena za predmet sútaže bude uhradená v Iehote najneskör v lehotách uvedených v či. I
bod 3 týchto podmienok. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva vyhlasovateb‘ po
uhradení cebej kúpnej ceny.
2. V prípade nedodržania stanovených Iehót zo strany vítaza sútaže bude predmet sútaže
ponúknutý na odkúpenie navrhovateľov ktorý je nasledujúci po vítazovi v poradí určenom pri
posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

Či. In
Kritéríá hodnotenia návrhov

1. Kritériom na hodnotenie predbožených návrhov je najmä najvyššia ponúknutá kúpna cena za
predmet súťaže predložená navrhovatel‘om, ako aj mé kritériá, o ktotých sa rozhodne v osobitných
podmienkach OVS uznesením mestského zastupitel‘stva. V prípade schválenia viacerých kritérií
pre hodnotenie súťažných návrhov bude v osobitných podmienkach OVS uvedená váha
jednotlivých kritérií v percentách.
2. Pred otvorením pivého návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenost obábok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkiadanie návrhov sa otvárat
nebudú. Navrhovatelia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok sa möžu zúčastnit otvárania obábok.
Každý z nich má právo skontrolovat‘ neporušiteľnost obálky pred jej otvorením. Návrh, v ktorom
nebude spbnená niektorá z podmienok sútaže, nebude do sútaže zaradený. O otváraní obáíok sa
spíše záznam, ktorý obsahuje mená účastníkov otvárania obábok, či návrh obsahuje všetky
náležitosti a zdövodnenie nezaradenia niektorého návrhu do súťaže. Samotné vyhodnotenie
sútaže je neverejné a spisuje sa o ňom protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovatefov;
či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti; ponúkané ceny; spösob hodnotenia a výsledok
hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie navrhovateľov a podpíšu protokol.
3. Vítazom obchodnej verejnej sútaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude
postupované aj pri d‘abších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
4. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.
5. Navrhovateľom, ktorí v obchodnej verejnej sútaži neuspeI t.j. umiestnili sa v poradí na druhom
a ďaiších miestach, vyhlasovatei‘ sútaže oznám že ich návrhy odmietol.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565171-12, fax: +421 445621396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, Ičo: 0037 5524, DIČ: 2021031171
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Či. Iv
Podanie návrhu

1. Písomný návrh spolu s dokladm ktoré budú súčastou návrhu je potrebné doručíť v obálke na
adresu vyhlasovateľa:

Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši,

Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

s viditel‘ným označením - textom „NEOWÁRAt“ a heslom: „obchodná verejná sút‘až —

predmet Ovs parc. č...Jsúp. Č....“
Navrhovatef na obálke ďalej uvedie presnú a úplnú adresu odosielateľa.
2. Miesto určené pre podá vanie návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou
doručenia a zabezpeč aby zostali uzavreté do doby otvárania návrhov.
3. Navrhovatel‘ möže predložiť len jeden návrh. Ak podá navrhovatel‘ viac návrhov, budú všetky zo
súťaže vylúčené.
4. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie sú uvedené tlačivách, ktoré sú súčast‘ou
osobitných podmienok OVS, a to pre: ‚ -

a. fyzické osoby — nepodnikatei‘ov tlaČivo Č. I „NA VRH NA ODKUPENIE“ a tlačivo Č. 2
„ CES TNE VYHLASENIE“
b. fyzické osoby — podnikateľov a právnické osoby tlaČivo Č. 3 „NÁVRH NA ODKÚPENIE“ a
tlačivo Č. 4 „CESTNE WHLASENIE“
5. V prípade, že návrh nebude spÍňať náležitosti podľa uvedených tlačív, bude pri vyhodnocovaní
ponúk zo súťaže vylúčený.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565711-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: Imikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111
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T1aivo Č. 1
NÁVRH NA ODKÚPEME

(Fyzická osoba)

Meno, priezvisko

1. Navrhovateľ:

2. ManžeL/ka
resp. druhý navrhovatel‘

BydHsko: I

‚

Rodné Číslo: I

Tel. Číslo: I

2

e-mail: I

‚

Predmet sůťaže - nehnuteľnosť ( uvedie sa jej identifUcácia )

Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. sútaže) ‚

Stovom

Navrhovanú kůpnu cenu uhradimie

1. do dní odo dňa podpisu kůpnej miluvy, najneskůr však v lehote do 14 dní odo dňa podpisu

kůpnej miluvy, na účet vyhlasovateta sútaže.

2. do dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však v Iehote do 60 dní odo dňa
podpísu kúpnej mifuvy, na účet vyhJaovateta súťaže. Kúpna cenn bude uhradená ( z úvcru /
stavebného sporenía‘ ) *

uvcdic s n.ázov posL7tovvern ivciii ! suvcbnho sparcns



ZavzujcmÍe sa uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie

návrhu na vklad vlasmickeho práva do katastra aehnuiernostf, ako aj náklady za vyhotovenie

znaleckého posudku a geometrického plánu.

PrHohy: L Kópia dokladu o zaplateni zábezpeky v sume
2. Kópia dokladu o zaplateni účastnlckcho poplatku vo výŠke 30 € *

3. Čestné vyhláscnie f tlačivo Č. 2)

V dňa

podpis navrtiovareľa I podpis nawhovatcTa 2

. di.cs3prkrmút

Pfsomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčastou návrhu je potrebné doruČii v obálke na adresu
vyhlasovatcFa:

Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Llptovskom Mikuláši

ŠKŮrovu 1989/4]

037 42 Liptovský Mikuláš
- s vidírcrným oziiaČením - textom „NEOTVÁRAt“
- heslo; obchodná verejná sůťiž— predmet Ovs parc.Č. ísůp. Č_....

Navrhovatet na obálke ďalej uvcdie presnú a úplnú adresu odoslelatel‘a.



Tlačivo Č. 2

Čestné vyh1senie (Fyzicki osoba)

Podpisaná /ý

dát. nar
Mciio a priczviiko

Trvale bytom

2 dát. nar
Meno e piczvisko

Trvale bytom

vyhlasujem na svoju Česť, že
- v zmysle zákona Č. 122J2013 Z.z. o ochrane osobných ůdajov a o mienc a doplnení nicktoiých
zákonov v plauiom zneni dávam súhlas mestu Liptovský Mikuláš, MsU v Liptovskom Mikuláši so
správou, spracovanim a uchovávaním osobných iidajov, ktotě mu poskytujem na prevod vlasmfctva
nehnuteTného majetku mesta Liptovský Mikuláš,

- nemám žiadnc podlžnosti voči vyhlasovatetovi sútaže,

- na můj majetok nebolo vyhtásené exekučně konanic,

- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmtuvy $ nasledovnými podstatnými nálcžitosťami:
a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spůsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závzok

kupujúceho zaplatit‘ úrok z omeškania pre pripad nedodržania terminu splatnosti kúpnej ceny vo
výŠke ktoró je o 5 percenwálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
ceatrólnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnenim peňažného dlhu a padmienka, že
návrh na vklad vlastnickeho práva na kataster sa podá až po ůplnom zaplatenf kůpnej ceny,

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhfasovatel‘ sůtaže) si vyhradzuje právo
odstůpiť od kůpnej vnluvy, ak kupujúci nedodržl nnluvaé závAzky o zaplatcnf kúpnej ceny
v lehote do I mesiaca od termínu splatnosti kůpnej ceny.

PouČeaie: Kto úmysetne uvedic nepravdívý údaj v tomto Čestnom vyhMatal, dopustí sa
priestupku podl‘a 21 ods. 1 písm. 1) zákona Č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znenl
zmien a doplnkov. Za priestupok možno uložit‘ pokutu do 165 C.

V dňa

Čitateľný podpis Čisto obč. preukazu

Čitatctný podpis číslo obč. prcukazu



Tlačivo Č. 3

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

Názov:

Sídlo:

ičo:

Konajúca osobalzá5tupca

Zápis v obchodnom regishi

Tel. číslo:

e-mail :

Predmet súťaže - nehnuteľnosť f uvedže sa jej identifikácia)

Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. vet. súťaže) ‚

Slovom

Navrhovanů ktpnu cenu uhradím/e do dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskůr však

v lehote do t4 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa sůtaže.

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

návrhu na vklad vlastnickeho práva do katastru nehnutetností, ako aj náklady za vyhotovenie

znaleckého posudku a geometrického plánu.

Prílohy:1. Kápla dokladu o zaplatenl zábezpeky v suma
2. Kápia doklidu o zaplatení ůčasmíckeho poplatku vn výška 30 €
3. výpise originál - kópia z registra
3. Čestné vyhlásenie ( ttačivo Č. 4)



V.dňa

podpis nawhovateta

ncbodiicc si ptSkrmut‘

Pfsomný návrh spolu s doUadwii, ktoré budCi sŮčastou nwhu je potrebná daručh v obálke na adresuvyhlasovatera:

Mesto L1ptoký MIkuIdK
Mesiský úrad v Llptovskom Mikuláši
ŠtŮrova 198914]
03142 Liptovský Mikuláš

- s viditetnýlTl označeatm - teXtom : „NEOTVÁRÁt“
- heslo: „obchodná vereJná súť*ž— predmet Ovs p*rc.Č.............I súp. Č.............“

Nawhovatet na obálke ďalej uvedie presnú a úplná adresu odosielateľa.



Tlačivo Č. 4

Čestné vyhlásenie

Podpísaná Iý

Nózov:

Sídlo;

ičo:

Konajůca osoba/zástupce

vyhlasujem na svoju česť, že

- na majetok nebolo vyhlásené exekučně
konane, konkurz, nebolo začaté konkurzně konanic, konsnie o reŠmjkturalizácii, nebol pre nedostatok
majetku zamiemutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

- nemámle žiadny dlh voči vyhlasovateľovi sůtaže,

- pristpim k uzatvoreniu kůpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:
a) v kůpncj zmluve bude zapracovaný spůsob a lehota zaplatenia kůpnej ceny, záviLzok

kupuj úceho zaplatiť úrok z omeškania pre prlpad nedodržanía terminu splatnosti kúpncj ceny vo
výške ktorá je o 5 percentuálnych bodov vyŠšia ako základná úroková sadzba Európskej
centrilnej banky plamej k prvému dňu omeŠkania s plecním peňažněho dlhu a podmicnka, že
návrh na vklad vlastníckeho práva na kataster se podá až po úplnom zapletení kúpnej ceny,

b) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ sůťaže) si vyhradzuje právo
odstúpiť od kůpncj zmluvy, ak kupujůci nedodrží zmluvné závazky o zapletení kúpnej ceny
v lehote do J mesiaca od tcrmĺnu splatnosti kůpnej ceny.

PouČenie: Kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto Čestnom vyblásenI, dopustí sa
priestupku podVa * 21 od3. I pum. 1) zákona Č. 372/1990 Zb o prlestupkoch v znení zmien a
dnplnkov. Za pdestupok možno uložit‘ pokutu do 165 E.

V dňa.


