OBECNY URAD v CALOVCI
oznámenie

o

lryhlásení

obchodnej verejnej sút'ažeo najvýhodnejšínávrh na uzatvorenie kúpnej
zmluvy:

o'Predai nehnutel'ností v katastrálnom územíobce Čalovec"
a to:
- pozemok parc. č. 340/8 o výmere 31 056 m2 evid. ako
- pozemok
- pozemok

vodná plocha

parc. č. 3'Í0/9 o výmere 21 117 m2 evid. ako orná póda

parc' č. 340/14 o rymere 9 884 m2 evid. ako vodná plocha

obec Čalovec,946 02,Ičo: oo30ó4o], v zastúpení staroston] obce Zoltá1om Molnárom v súlade s $
i písm' a) zákona SNR č. l]8/l991 Zb. o majetku obci v zlleni neskorších predpisov a Š28] a
nasl. zákona č. 5l3/l99] Zb' obchodný zákonnik a v súlade s uzllescnim obecného zastupitelst\'a
obce Ča]ovec č. ]03/1o/]7l0/2o12 zo dlia I'7.10'2012
9a ods'

vyhlasuje
obchodnú verejnú sút'až

o

na.jývhodnejši návIh na uzatvolenie kúpnoj zmlu\.]"
viastnictve oboe Čalovec:

na predaj nasledovnej nehnutel'nosti vo

parcely regis'rr C er iclor ane ra Lata<rrolncj tn. pe p_e k' u Čalor ec:
1' p'

č' 340/8 o výmere 31 056 n2 ako vodná plocha

2' p' č' 340/9 o výmere 21

117m2akoornápóda

3' p' č' 340/14 o výmele 9 884

n'

ako vodná plocha.

SUTAZNE PODMIENKY
1.

Identifilácia rThlasovateI'a (predávajúc€ho)|

Názov: Obec Čalovec
Sidlo: č. 170,9,16 02 čalovec
Zastílpená: Zoltán

Molnár_ starosta obce

IČo| 0030ó 401
Bankové spoienie: Plima balka a's'' pobočka Komamo
Čísloúču|3803037003/560o
(v

ďal'šon texte len.,obec Čalovec" alebo ,'vyhJasovatel"')

2. Predmet obchodnej verejnej sút'ažea špecilikácia

ÍehÍutel'Íostíi

Pledmetom pledaja fotmou obchodnej verejne.j sút'aŽe.je nehnÚel'ný najetok vo vlastnictve
obce Čalovec. zapísalé1' katastri nebnutel'ností na Lv č' 678.
Parcel1 rcgi.rrr

3.

CK\

e\ ido\'ane na

ídll.lrj'nei napc r L'u'i'a'orec:

a'

parc.č. 340/8 o výn'rere ] 1 056

b-

parc.č' 340/9 o výmele 21

c'

parc-č' 340/l,1o výmele 9 884

m2

117m2

m2

vodná plocha

omá póda

vodnáplocha.

MinimáIna výška ceny predaja nehnutel'ností:

PoŽadovaná minimát'u výška ceny

ie podÍa znaleckého posudku
vyplacovaný
zr'ralcom
v odbore po1'nohospodárstva'
I4'II.2012

č' 5/2012. zo

RNDr'

di1a

F'rantiškom

Bergendin vo výške:

4.

d'

paťc.č.340/8 o \'ýmere

3l 056 m2 vodná pioc1ra ,1655,2941 €

b'
c'

parc'č.340/9 o výr'r'rere 21

117m2 omápóda|472]'76]2€

parc'č' 340/14 o výnele 9

884rlr2 vodnáplocha:1181,61]6€

Ďatie podmienky obchodnej veřejnej sút'ažei

o

Písomný nár'rh v sloverrskom jazyku je potrebné doručiť poštorL (rozhodujÍlci je
tennín doručenia. nie dátun'i pošto\ ej peL ia Ik} ) n 1 adresu obec Čalorcc, č. l70.9'16
02 Čalovec' prípadne podat' osobne na podatefňu obecného úradu Čalovec r' tenrrine
do : 4.12.2012 do ]5.00 hodiny v Zatvorenej obálke s viditeLtým oz1aÓeDlm|
,'Neotvářat'"_ obchodná Yerejná sút'až_ Predaj nehnutel'ností v katlrstrá|nom
územíobce Calovec''

Návrh musí obslůovaťl

v5

>

lovnopisoch' VzoI návrhu tvoťíprílohu č'1 týchto
súťaŽných podrnienok' Navlhovatel'' ktolý sa chce zučastniťobchodnej velejnej
súťažeje povinný návrh kúpnej zmluvy vypracovať pod]'a priloŽeného vzoru
náwhu kťrpnej zmluvy. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy uvedené v pdloŽenom
vzorc sú ple účastníkovobchodnej verejnej súťažezávázné a nemenné. Záujerlca
je por'inný v priloženom vzole návrhu kúpnej znrluvy dopniť'svo.je identifikačné
údaje, v člfuku II' NáWhu kúpnej zm1uvy ním navrhovanú celkovú i'ýšku kúpnej
ceny' v Záverc návrhu doplniť niesto, deň a mesiac podpisu návrhu kúpnej
zm1u!y, meno a priezvisko a]ebo obchoclné meno/názov a označenie štatutárneho
olgiínu kupujúceho a návrh kúpnej zmluvy \4aslnorLrčne podpísať' Iné zmeny a
doplnenia priloŽeného vzoru návrhu kúpnej zmluvy bez výs]ovného sťlhlasu
q.hlasovaťcl'a nie sú prístupné'

}

Doklad o právnej sub.jektivite navlhovatela or'igirrál a1ebo or'erená kópia r jpjsu
z obchodného legistra alebo živnostenskéhoregistra nie staršíako 3 mesiacc |ri
právnických osobách a pri fizickýc1r osobách podnikatefoch, fotokópiu
občianskeho pleukazu pri fyzických osobách nepodnikatel'och.

}
}

Zámer využitia nehnutel'nosti, ktorá tvolí predmel tejto vele.jnej sút'až...

Návrh kílpnej Zm1uw

Čestnér'yhlásenie navťhovatcl'a, ktoré tvorí prí]ohu č'3 týchto súťažných
podmienok.

Navrhovatel' mÓŽe predloŽiť najviac jeden návlh' Ak podá narl'tovatel' viao ná\ťhov'
do sút'aŽe bude zaradený náwh sjeho najr'yššouponukou. V prípade rovnakej
ponúknutej ceny (celková ponúknutá cena) za predaj pozemkov viaceĎlni
navrhovateťmi za splnenie súťažnýchpodmienok rozhodne komisa podl'a výhodnosli
ponuky pre obec Čalovec.

r

Navrhovate]ia móŽu nrenit'a dopíňať svoje náwhy a odvolať ich do úončenialehoty
na predkladanie ponúk,ti. do 4.I2.20^l2'

v

>

}
}
5.

sú]ade s s 284 obchodnóho zákomíka bude do sút'aŽe ZaÉdený návrh

:

ktoré1ro obsah zodpovedá uýerejneným podmienkam súťaŽe,

obsahuje všetky poŽadované náežitostr r Clok]ady po(l]'a sLÚ'aŽn1ch podnlienok,

ktorý bo1 predloŽený v lehote určenej v podnrienl<ach súťaŽe'

vyhlasovatel'si vyhradzuje právo:

>

}
}

odmietnut' všetky predloželrénávrhy.
predíŽiť iehotu na plcdk]adanie ponúk,

uznesením obecného zastupite]'stva sÍÍ'ažzrušiťa meniť už uverejnené
podmieniy sút'aŽe'

ó.

Náhrada nákladov

Navrhovatelia r'remajú nárok na ná1uadu nákladov spojenÝclt s ich účasťouv súťaži'Nárok
na úlrradu náklador' nevznilé ani Ílčastníkovi,kto.i v sťlťaŽi bol úspešný'
súlade s s 287 obchodného zákorrníka vyhlasovatef je poviný prijať návlh' ktorý sa
vybral obchodnou verejnou súťažou'Kúpnu zmluvu s úspešným navrl'iovatel'om lr7átvorí
vyhiasovateť, vjeho zastúpení slalosta obce. Uspešný na\Ť1'iovatel'je svojím návrhom
viazaný pokiať nedójde k uzatvoreniu Zmluvy'

v

7.

ostltné ustaÍovcnia

a.

vyhlásenie sút'aže | 19.1^l,2012

b'
c.

Ukončenie pledkladarria súťažnýchnávrhov | 4.12.2012 do 15.00 hod.
Vyhodnotcnie súťažnýcl'rnávrhov | \Yhodnote1ie ponÍlk uskutoční3 členná komisia
nenovaná staťostom obce. Komisia vyhodnotí sírt'aŽné náwhy hned'Po otvorení
obálok- obálky sa otvárajÍt najneskór do 5 dní odo cllia uplynutia lehoty na
doručenie návrhov'

d'

Vyhodnotenie vereinej obchodnej súťaŽebude písomne oznámené vŠetkým
účastnikom\' ]ehote do 5 dní od v]ůodnotenia kon]isiolt a súčasnena internetovej
strán](e vyhiasovatefa bude Zvereinený úspešný návrh'

e.

Kťlpna Zmluva s ťlspeš1'Iým navrho\'atefom bude Ltzawetá do 30 dní od vyhodnotenia
obchodnej verejnej súťaŽe.

l

obhliadka nehnutelnosti na mieste bude záujemcom un'rožnená po telefonickom
dohovole na čísle035/7721135. BliŽšie lnÍbnnácíe je 1nožnéZískat' na obecnom
Írrade v ča]ol'ci-

g. Vzor

ná\'Ihu kítpnej zn uvy sa nachádza na oficiálnych strán]<aclt obce Čalovec
rvww calovec.sk. alebo si ich móžete vyzdvibnúť na Vyššieuvedenom mieste'

Čalo\ ec,

]q'l]'2o]2

Zoltán Molnár
Starosta obce

