
vEREJNÁ VYHLÁŠKA BOIS

VYVESENÁDŇA 30 ni 7Ü19
ZVESENÁRŇA 3008 2019
PODPIS:

I MESTO LIPTOVSK MIKULÁŠ
‚ Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524

LIPTOVSI(Y zastúpené Ing. Jánom Blcháčom, PhD., primátorom mesta
MIKU LAS

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú sút‘až (ďalej len „OVS“) podľa ustanovenia 9a ods. I písm. a) zákona č. 13811991

Zb. o majetku obci v znení neskoršich predpisov v súlade s ustanovením 281 a nasl. zákona č.

51311991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov o najvhodnejši návrh na uzavretie

kúpnej zmluvy na prevod vlastnictva k nehnuteľnostiam v k. ú. Okoličné, za týchto podmienok:

Predmet OVS

1.Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu sútaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy

na predaj predmetu sútaže, a to nehnuternosti:

a) nebytový priestor Č. 13 vchod č. I suterén bytového domu: „OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp.č. 430

stoiaceho na pozemku parc.č. KN-C 422187,

b) spoluvlastnicky podlej priestoru na spoločných Častiach a sooločných zariadeniach domu

a na prislušenstve 15001190100.

nachádzajúce sa v kú. Okoličné, na ul. Pobrežnej, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,

zapísané na LV Č. 1130 v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

katastrálnym odborom.

2. Funkčně a dominantné využitie predmetu sút‘aže:

Nebytový priestor Č. 13 vo vchode Č. 1 v suteréne bytového domu „OBYTNÝ DOM 27 BJ súp.č. 430

stojaceho na pozemku parc. Č. KN- C 422/87 v kú. Okoličné, sa nachádza podľa platného územného plánu

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

č.11512010 dňa 16.122010 ajeho 2ávázná Časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadenim mesta

Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN dňa 16.122010 $ účinnostou dňom 1.1.2011 v znenr zmien a doplnkov

v urbanistickom bloku ‚obytné územie s prevahou bytových domov“. Prevládajúcim funkčným využitím tohto

bloku je formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a

významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plöch pre Šport a rekreáciu.

Prfpustné ie funkčně využitie vhodne dop[ňajúce prevládajůci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcimi

jeho polyfunkčnost bez neQňmeraných vplvvov na kvalitu obytného orostredia.

OdDorúČané funkčně využitie nebytového priestoru Č. 13 vo vchode Č. 1 v suteréne bytového domu:

‚OBYTNÝ DOM 27 BJ“ súp. Č.430 na Qozemku parc.Č. KN-C 422187 v kú. Okoličné ie garáž pra osobné

automobily.
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3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 6 000 eur (slovom:

šesťtisic eur).

Kúpnu cenu znĺženů O zloženú finančnú zábezpeku v zmysle Všeobecných podmienok obchodných

verejných súťaži uhradĺ viťaz súťaže najneskór do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Cena predmetnej nehnuternosti na základe znaleckého posudku č. 132/2018 vypracovaného znalcom Ing.

Danou Piatkovou zo dňa 11.09.2018 ako všeobecná hodnota majetku podra vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku predstavuje

sumu 4 968 eur1 zaokrúhlene 4 970 eur. Cena za predmet súťaže je určená na základe znaleckého posudku

a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš. Zostatková hodnota

prevádzaného majetku mesta vedeného v úČtovnictve k 31.05.2019 predstavuje 2 046 l5eur.

4. Výšku FinanČnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 10 % z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 600 eur

(slovom: šesťsto eur), zloží navrhovateľ na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č. Ú.: SK 61

5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na podávanie

návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte

mesta Woriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady kúpnej ceny so započitanim

finančnej zábezpeky.

5. Účastnícky poplatok vo výška 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastnik OVS, možno uhradiť do

pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č.ú.: SK89 5600 0000 0016

0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnicky poplatok sa nevracia.

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

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 ač. 49/2019 zo dňa 11.07.2019.

II.
Časový plán súťaže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 30.07.2019

2. Ohliadku nehnuteínosti je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch 5 p. Zaťkovičom v čase od

08.00 hod. do 15.00 hod., na tel. čísle 0908 961 800. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého

posudku a ďalšich podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, v úradných

hodinách č. dveri 204, II. poschodie, kontaktná osoba: JUDr. Soňa Lakotová, tel. č.: 044/5565241, e-mail:

sona. lakotovamiku las. sk.

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 30.08.2019 do 14.00 hod.

4. Termin otvárania obálok a vyhodnotenia sút‘ažných návrhovje 05.09.2019013.00 hod.

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 90 dni odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou.

V pripade, že do 10 kalendárnych dni od vyzvania na uzavretie kúpnej zmluvy viťaz súťaže neuzatvori túto

zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
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III.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponůknutá kúpna cena za

nehnuternost‘ predložená navrhovateľom.

2. Viťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržani všetkých podmienok

sůtaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.

Iv.
Osobitné dojednania

Viťaz súťaže je povinný rešpektovať stanovisko Utvaru hlavněho architekta mesta Liptovský Mikuláš zo dňa

15.04.2019 uvedené v Čl. I. bode 2. týchto podmienok Ovs.

íG1
Ing. J Blq(iáČ, PhD.

‘primátor mesta Litovský Mikuláš
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VŠEOBECNÉ PODMIENKV OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚtAŽÍ
na prevod vlastníctva majetku mesta Liptovský Mikuláš

Čast‘ ‚

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽí

na pre vod vlastnicWa majetku mesta Liptovský Mikuláš sa použú pil každom pmvode majetku formou
obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj,,súťaž‘ alebo „OVS‘). Obchodnú vemjnú súfaž vyhlásí mesto Liptovský

Mikuláš (ďalej aj „vyhlasovateĚ) za týchto podmienok:

Č,. I
Všeobecné podmienky

1. Obchodná vemjná sút‘až sa začina dňom zvemjnenia vyhlásenia súťaže na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš, zvemjnením v tlači a na intemetovej stránka mesta.

2. Požadovaná kúpna cena je cena minimálna aje stanovená zvyčajne znaleckým posudkom. Minimálna
kůpna cena v prvom kole súťaže by spravidla nemata byť nižšia ako všeobecná hodnota majetku stanovená
znaleckým posudkom.

3. Navrhovateľ zlož! ako zábezpeku sumu vo výške najmenej 10 % z minimálnej kúpnej ceny. resp. akje
predmetom sút‘aže byt sumu 200€, na účet vyhlasovateľa súťaže uvedený v osobitných podmienkach OVS,

najneskórtri pracovně dni prad uplynutím lehoty na podávanie návrhov.

Nevybranému navrhovatefovi bude zábezpeka vrátená najskór druhý deň po term!ne vybratia
najvhodnejšieho návrhu komisiou, najneskór do doručenia p!somného oznámenia výsledkov súťaže.
V!ťazovi sút‘aže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny
(mzdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kupujúci podra vlastného
súťažného návrhu, najneskůr však do 14 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy s výnimkou podfa nasledujúcej
vety. V pr!pade obchodnej verejnej súfaže, predmetom ktomj bude byt, rodinný dom resp. pdestor stavebne
určený na bývanie a viťazom bude fyzická osoba, ktorá bude uhrádzať kúpnu cenu formou úvem alebo zo
stavebného spomnia, uhradí kúpnu cenu najneskůr do 60 dn! od uzatvomnia kúpnej zmluvy. V takom
pripade sa mesto ako vyhlasovatef v kúpnej zmluve může zaviazat‘ k zriadeniu záložného práva
k pravá dzanej nehnuteľnosti maximálne do výšky kúpnej ceny v prospech flnančnej inštitúcie, z ktomj bude
kupujúci hradiť kúpnu cenu, a to do doby prevodu vlastnickeho práva založených nehnuternost! na
kupujúceho — víťaza súťaže, za podmienky, že kúpnu cenu finančná inštitúcia uhradi pňamo na účet mesta.

V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany vit‘aza sa tinančná
zábezpeka nevracia. Rovnako sa flnančná zábezpeka nevráti v prípade odstúpenia mesta od uzatvomnej
kúpnej zmluvy z důvodu powšenia zmluvných povinnosti zo strany vit‘aza (napr. nezaplatenim kúpnej ceny),
pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako zmluvná pokuta.

4. Účastnicky poplatokje stanovený sumou 30 € ktoný je povinný uhradit‘ každý účastnik OVS. Účastnicky
poplatok možno uhradiť do pokladne alebo na účet uvedený v osobitných podmienkach OVS. Účastn!cky
poplatok sa nevracia.
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5. Forma podá vania návrhovje pisomná a sút‘ažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak

sú doklady, ktoré sú pňložené k sút‘ažnému návrhu v mom ako slovenskom jazyku, musia byť úmdne

preložené do slovenského jazyka. Náležitosti návrhu sů uvedeně v ČL IV týchto podmienok verejnej

obchodnej súťaže. Súťažný návrh musí byť vyplnený podra vzoru, ktorý je súčastou osobitných podmienok

ovs.
6. Pmdložený súťažný návrh je možné meniť a dopíňať po uplynutí terminu stanoveného podmienkami

súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovatera a v nim stanovenej lehote a každá

zmena alebo doplnenie návrhu pred tenvinom, musí byt pisomne doručená spósobom určeným

ne pmdkledanie návrhov.

7. Na otváranie obálok a vyhodnotenie sútážných návrhov bude zriadená komisia zložená z nepámeho

počtu členov, najmane] troch. Jej členom bude najmenej jeden poslanec mestského zastupitefsIva mesta.

Členovia komisie sú menovani pňmátomm mesta, Vyhlasovatef vyhodnotí predložené návrhy do 20 dni od

ukonČenia predkladania návrhov súťaže v pdestomch mestského úradu za účasti členov komisie.

8. Vyhlesovaterpisomne oboznámi navrhovatefov s výsledkom obchodnej verejnej sút‘aže do 7 dní odo dňa

vyhodnotenia súťaže komisiou v zmysle ods. 7. Oznámenie výsíedkov sút‘aže nevrhovatefom obsahuje

označenie navrhovateľa (identitikácia), označenie predmetu súťaže (identifikácia), predložený cenový návrh

a uvedenie poradia.

9. Vyhlasovater si vyhradzuje právo odmietnuť všetky pmdložené návrhy, súťaž kedykoľvek počas jej

priebehu zrušiť alebo ukončiť sútaž ako neúspešnú. V takomto prípade sa zaplatené zábezpeky

navrhovatefom sút‘aže vrátia. Vyhlasovatef si taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, predížiť

lehotu na predkladanie ponúk alebo pmdížiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Zmena podmienok sút‘aže sa vykoná spósobom a prostdedkami tak, ako bola vyhlásaná.

1Q.Do sútaže nemožno zahmúť návrh. ktoný nebude zodpovedat‘podmienkam súťaže alebo ho navrhovater

predložfl po lehote určena] v podmienkach súťaže. Zo súfaže se vylúČi návrh navrhovatefa, na majetok

ktorého balo vyhlásené exekučně konanie, vyhiásený konkurz, počas súfaže bob proti navrhovateľovi

začaté konkurzně konanie alebo mštwkturalizácia, abebo bol proti navrhovatefovi pra nedostatok majetku

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh navrhovatera, ktorý má ekékofvek dlhy voči

vyhlasovatefovi súťaže.

11 Navrhovalef nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

či. II
Podmienky predaja

1. kúpna cena za predmet súťaže bude uhradená v lehota najneskór v lehotách uvedených v ČL I bod 3

týchto podmienok. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podáva vyhlasovateľ po uhradeni celej kúpnej

ceny.

2. Vpripade nedodrženia stanovených íehót zo strany viťaza súťaže bude predmet súťaže ponúknutý

na odkúpenie navrhovatefov ktoný je nasledujúci po viťazovi v poradi urČenom pri posudzovani

a vyhodnoteni pmdložených návrhov.
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Či. Iii
Kritériá hodnotenia návrhov

1. Kritériom na hodnotenie predložených návrhov je najmä najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet

sútaže pmdložená navrhovateľom, ako aj Ině kritédá, O ktorých sa rozhodne v osobitných podmienkach Ovs

uznesenim mestského zastupiteľstva. v pripade schválenia viacených kritědi pre hodnotenie sút‘ažných

návrhov bude v osobitných podmienkach ovs uvedená váha jednotlivých krItérií v percentách.

2. Pred otvorenim obálok s doručenými návrhmi oznámí predseda komisie počet doručených obálok

a skontroluje ich nepowšenosť. Obálky s návrhmi doručenými po uplynuti lehoty na predkladanie návrhov sa

nebudú otvárať. Navrhovatelia sa móžu zúčastníť otvárania obálok. Každý z nich má právo skontmlovať

neporušenost‘ obálky pred jej otvomnim. O oWárani obálok sa spíše záznam, ktoný bude obsahovat‘ mená

účastnikov, ktori sa zúčastnili otvárania obálok, číenov komisie, či obálka obsahuje všetky náležitosti a

zdóvodnenie nezaradenia niektorého návrhu do súťaže. Samotné vyhodnotenie sútaže je neverejné a

spisuje sa o ňom protokol, do ktorého sa uvedú údaje navrhovatefov z podaných návrhov; či návrhy

obsahujú všetky požadovaně náležitosti; ponúkané ceny; spósob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Návrh,

v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do sút‘aže zaradený. Člen ovia komisie

vyhlásia porad/e navrhovatefov a podpíšu protokol.

3. víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovatef najvhodnejšej ponuky, ktomj bude prlradené

poradie č. 1. vporadi dmhej najvhodnejšej ponuke sa prlradi poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri

ďalšich ponukách, kto,ým bude priradené číslo podfa porad/a.

4. v pripade rovnakej ponúkn ulej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.

5. Navrhovatefom, ktori v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, tj. umiestnili sa v poradí na druhom a ďalšich

miestach, vyhlasovatefsúťaže oznám že ich návrhy odmietol.

Či. Iv
Podanie návrhu

1. Pisomný návrh spolu s dokladm ktoré budú súčast‘ou návrhu je potrebné dowčiť v obálke na adresu

vyhlasovatera:

Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši,

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

S viditefným označením - textom : „NEO TVÁRA?“ a heslom: „obchodná verejná súťaž — predmet OVS

parc. č /súp. Č

Navrhovateľna obálke dälej uvedie presnú a ůplnú adresu odosielatel‘a. Vpripade neúplného označenia

obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.

2. Miesto určené pra podávanie návrhov označí doručené obálky podacím čísiom, dátumom a hodinou

dowčenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté do doby otvámnia obálok 5 návrhmi.

3. Navrhovateľ móže predložiť len jeden návrh. Ak podá navrhovatef viac návrhov, budú všetky zo súťaže

vylúčené.
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4. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie si) uvedené v tlačivách, ktoré sú súčast‘ou osobitných

podmienok OVS, a to pre:

a. fyzické osoby — nepodnikaterov tlačivo Č. I „NÁVRH NA QDKÚPENIE“ a tlaČivo Č. 2

„ČESTNÉ WHLÁ SFNIE“

b. fyzické osoby— podnikaterov a právnické osoby tlačivo Č. 3 „NÁVRH NA ODKOPEME“

a UaČivo Č. 4 „ČESTNÉ WHLÁSENIE“

5. Vpripade, že návrh nebude spíňať náležitosti podfa uvedených tlačiv, bude pil vyhodnocovaní ponúk

Zo sútäže vylúČený.
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TIačivoČ. Í

NÁVRH NA ODKÚPENIE
(Fyzická osoba)

Meno, priezvisko

1. Navrhovater:

2. Navrhovateľ:

Bydlisko: I

Rodné číslo 1.

2.

Tel. číslo: I.

2.

e-mail : I

‚

Predmet súťaže - nehnutel‘nosť (uvedie sajej identifikácia)

Navrhovaná kúpna cena (za celý predmet obch. ver. sút‘aže)

Slovom

Navrhovanů kúpnu cenu uhradím/e
1. do dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však v lehote do 14 dni odo dňa podpisu

kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa sút‘aže.
2. do dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, najneskór však v lehote do 60 dní odo dňa

podpisu kúpnej zmluvy, na účet vyhlasovateľa súťaže. Kúpna cena bude uhradená (z úveru /
stavebného sporenia*) *

uvcdie Sa flázOv poskytovateľa Oyem / stavebného sporenia *



Zaväzujemle sa uhradit‘ predávajúcemu 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: 1. Kópia dokladu o zaplatení zábezpeky v sume
2. Kópia dokladu o zaplatení ůČastníckeho poplatku vo výške 30 €
3. Čestné vyhlásenie (tlačivo Č. 2)

V dňa

podpis navrhovateľa I podpis navrhovateVa 2

* nehodiace Sa preškrtnúť

Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručit‘ v obálke na adresu
vyhlasovatel‘a:

Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskmn Mikuláši

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

- s viditeľným označením - testom : NEOTVÁRAt“

- heslo: „obchodná verejná súťaž — prcdmet OVS parc. č / súp. Č

Navrhovatel‘ na obálke ďalej uvedie presnú a ůplnú adresu odosiel2teľa. V pdpade neúplného omačenia
obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.



Tlačivo Č. 2

Cestne vyhlasenie (FyzicLů osoba)

Podpísanálý

I dát. nar
Meno a priezvisko

Trvale bytom

2 dát. nar
Meno a pdezvisko

Trvale byiom

vyhlasujem na svoju česť, že

- vzmvsle zákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov aonene adoplneni niektorých
zákonov v platnom zneni dávam súhlas mestu Liptovský Mikuláš, MsÚ v Liptovskom Mikuláši so
správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré mu poskytujem na prevod vlastníctva
nehnutel‘ného majetku mesta Liptovský Mikuláš,

- nemám žiadne podlžswsti voči vyhlasovateľovi súfaže,

- na mój majetok neboío vyhlášené exekučné konanie,

- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami;

a) v kůpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závzok
kupujůceho zaplatit‘ úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny vo
výške klorá je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej
cenálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s p!nenim peňahiého dlhu a podmienka, že
návrh na vklad vlastnickeho práva na kataster sa podá až po ůplnom zaplateni kúpnej ceny,

b) v kúpnej niiluve bude podmienka. že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo
odstúpit‘ od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny
v lehote do I mesiaca od terminu 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 dóvodu porušenia zmluvných povinností zo strany vít‘aza
(napr. nezaplatením kúpnej ceny), pričom táto zábezpeka bude v kúpnej zmluve dohodnutá ako
zmluvná pokuta.

Poučenie: Kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto ěestnom %7hlásení, dopustí sa
priestupku podl‘a 21 ods. I písm. fl zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a
doplnkov. Za priestupok možno uložit‘ pokutu do 165 E.

V dňa

čitateľný podpis Číslo obč. preukazu

čitatel‘ný podpis Číslo obč. preukazu



Tlač ivo Č. 3

NÁVRh NA ODKÚPENIE
(Fyzická osoba — podnikatel‘, právnická osoba)

Názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúca osobaizástupca:

Zápis v obchodnom registri:

Tel. číslo:

e-mail:

Predmet súťaže - nehnuteľnosf (uvedie sa jej identifikácia)

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

Slovom

Navrhovanů kúpnu cenu uhradimie do dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. najneskór však
v Lehote do 14 dni odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. na účet vyhlasovateUa súťaže.

Zaväzujem!e sa uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘nosti, ako aj náklady za vyhotovenie
nialeckého 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 preškMnůť



Písomný návrh spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručif v obálke na adresu
vyhlasovatel‘a:

Mesto Liptovský Mikuláš

Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

- s viditeľným označením - textom : „NSO‘fl‘ÁRAt“

- heslo: „obehodná verejná súťaž — predmet Ovs parc. č / súp. Č

Navrhovateľ na obálke d‘alej uvedie presnú a úplnú adresu odosielatel‘a. V prípade neúplného omačenin
obálky bude doručený návrh zo súťaže vylúčený.



TlaČivo Č. 4

Čestné vyhlásenie

PodpísanáJý

Názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúca osobalzástupca:

vyhlasujem na svoju česť, že
- na majetok nebolo vyhlásené exekučně
konanie, konkurz, nebolo začaté konkurzně konanie, konanie o reštrukturalizácii, nebol pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

- nemám/e žiadny dlh voči vyhiasovateľovi súťaže,

- pristúpim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:

a) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spósob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, závazok
kupuj úceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržaiiia terminu 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 I mesiaca od terminu splatnosti kúpnej ceny,

c) v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy alebo odstúpenia od kúpnej zm]uvy zo strany viťaza sa
finančná zábezpeka nevracia. Rovnako sa finančná zábezpeka nevráti v prípade odstúpenia
mesta od uzatvorenej kůpnej zmluvy z dóvodu 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 podl‘a 21 ods. 1 písm. 1) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoeh v znení zmien a

doplnkov. Za priestupok možno uložiť pokutu do 165 E.

V dňa

čitateľný podpis


