Zve r e j n e n ie

zá m e r u

priameho predaja majetku obce svýzvou na podávanie
cenových ponúk
Obec Kecerovce v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Kecerovciach
č. zo dňa
zverejňuje:
- zámer predať majetok obce priamym predajom podľa §9a ods. 1 písmeno
c) zákona č. 138/1991 Zb., novovzniknutý pozemok vytvorený
geometrickým plánom č. 63/2017 Miroslavom Antolíkom, geodetom,
parcelné číslo 235/10 o výmere 402 m2 ako zastavané plochy,
odčlenený z parcely č. 366/62 registra E o celkovej výmere 2568 trvalé
trávnaté porasty vedený na LV č. 310, obec Kecerovce, katastrálne
územie Kecerovské Pekľany
- najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 63/2018 znalcom
Ing. Tiborom Hreščákom vo výške 3.257 eur vrátane ceny za vyhotovenie
geometrického plánu a znaleckého posudku
a
zároveň zverejňuje lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov do
29.05.2018, 12:00 hod..
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame doručiť na adresu: Obec Kecerovce, Obecný
úrad Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce tak, aby cenová ponuka bola
doručená na Obecný úrad v Kecerovciach najneskôr do 12:00 hod.
29.05.2018.
2. Cenová ponuka musí byť doručená písomne, v slovenskom jazyku,
v uzatvorenej obálke označenej heslom: „Predaj nehnuteľnosti: 235/10
NEOTVÁRAŤ“.
3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) označenie kupujúceho:
- v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu
sídlo, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra, bankové spojenie, číslo telefónu,
e-mail,
- v prípade fyzickej osoby – podnikateľa meno a priezvisko, obchodné meno, miesto
podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo telefónu,
email,

- a ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu bydliska, dátum
narodenia, bankové spojenie, číslo telefónu, e-mail.

b) označenie nehnuteľnosti:
- podľa údajov z ponuky, o ktorú má záujemca záujem

c) výšku cenovej ponuky
d) ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné prehlásenie že vec nadobúda do
výlučného vlastníctva, alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v
takom prípade je potrebné uviesť identifikačné údaje oboma manželmi)
e) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou starostu obce Kecerovce,
poslancom obecného zastupiteľstva Kecerovce, zamestnancom obce Kecerovce,
hlavným kontrolórom obce Kecerovce, ani im blízkou osobou v zmysle §9a
odsek 6 zákona č. 138/1991 Zb.
f) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov, pre vyhodnotenie
cenových ponúk na odpredaj nehnuteľnosti, v prípade úspešného kandidáta aj na
uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v rozsahu akom boli poskytnuté.
4. Obec Kecerovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.
5. Kúpno-predajná zmluva bude uzatvorená s uchádzačom, ktorý ponúkne
najvyššiu cenu. V prípade rovnosti ponúk sa rozhodne žrebom.
6. Kúpna cena musí byť úspešným uchádzačom vyplatená v jednej splátke
v hotovosti do pokladnice obce do jedného mesiaca od vyhlásenia
výsledkov súťaže, v opačnom prípade bude pozemok ponúknutí
záujemcovi druhému v poradí.
7. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná komisia poverená starostom obce
Kecerovce.
8. Predaj sa uskutoční až po schválení výsledkov vyhodnotenia ponúk
obecným zastupiteľstvom.
V Kecerovciach, dňa 03.05.2018
Miroslav Galas-Zaufal
starosta obce

