Mesto Spišské Vlachy vyhlasuje:

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 až § 288 nasl. Obchodného zákonníka
a v zmysle zák.138/1991 Zb. a zák. 258/2009 Z. z. O majetku obcí na

odpredaj nehnuteľnosti-pozemkov

pozemok p.č./KN C/ 7730/91 o výmere 198m2, druh pozemku: ost.plocha,
na stavbu rekreačnej chaty v rekr.oblasti Záhura, k.ú.Spišské Vlachy

Bližšie informácie Vám poskytneme na oddelení výstavby MsÚ alebo na tel.č.
053/4174224,
e-mail: vystavba.lorinc@spisskevlachy.sk

Mesto Spišské Vlachy prijíma od 22.05.2013 od záujemcov žiadosti v
písomnej podobe v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu
účastníka a označenie
„Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti-pozemkov– neotvárať “
Ukončenie ponukového konania je 06.06.2013
Výberové konanie sa uskutoční 10.06.2013
Pozemky budú odpredané
ponuky.

záujemcovi formou najvyššej

cenovej

Mesto si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny
okolností pri odpredaji vyššie uvedenej nehnuteľnosti-pozemku, ponuku na
odpredaj zrušiť a ponuku opakovať.
Podmienky súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta
Spišské Vlachy dňa 21.05.2013

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno,

adresu účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž na na odpredaj nehnuteľnostipozemkov -neotvárať “
V obálke účastník predloží:
a/ doklad preukazujúci totožnosť účastníka (kópia OP)
b/ cenovú ponuku za m2 (najnižšia cenová ponuka je 31,534€/m2)
3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším
najúspešnejším uchádzačom aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého
ponuka bola najvyššia neuzavrie kúpnu zmluvu.

4. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.

5. Obálka musí byť doručená na Mestský úrad cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť
zaevidované najneskôr dňa 06.06.2013 do 15,30 hod.
Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo
stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu
predložených podkladov budú účastníci pozvaní. Vyhlasovateľ bude písomne informovať
všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 14.06.2013.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
1

právo odmietnuť všetky predložené návrhy

2

meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť

3

predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže
Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrh zmluvy a to aj po

uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním
stanovenej lehote.

