OBEC DRAHOVCE,
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
vyhlasuje
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Drahovce
Verejná obchodná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej
tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa, teda dňa 04.01.2021 za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
názov:
sídlo:
IČO:
v zastúpení starostom obce:
tel. č. :
e-mail:

Obec Drahovce
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
00312461
Miroslavom Ledeckým
033 / 7783521
sekretariat@obecdrahovce.sk

2. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Predaj nehnuteľnosti, pozemku na novovzniknutej C-KN parc. č. 563/42, druh pozemku
zastavaná plocha v k.ú. Drahovce, obec Drahovce, okres Piešťany, ktorá vznikla odčlenením
z pôvodnej C-KN parc. č. 563/2 na základe geometrického plánu vyhotoveného Geo-Haj,
s.r.o. Piešťany, Vajanského 1976/14, IČO: 36243175 pod č. 63/2020 zo dňa 26.10.2020
úradne overeným dňa 04.11.2020 pod č. G1-793/2020 (ďalej len nehnuteľnosť).
3. Opis majetku na predaj:
Predmetná nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve obce Drahovce. Nachádza sa
v zastavanom území obce, je o výmere 103 m2.
4. Termín obhliadky:
Obhliadka nehnuteľnosti je možná po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže) v lehote
na podávanie súťažných ponúk uvedenej v bode 5 tohto vyhlásenia.
5. Lehota na podávanie súťažných ponúk:
Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 15 dní od dátumu zverejnenia, na adresu
vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.,v zalepenej obálke s označením „VOS – Predaj
nehnuteľnosti (výmera 103 m2) – NEOTVÁRAŤ“.
Súťažná ponuka musí obsahovať výšku kúpnej ceny za 1 m2 prevádzanej nehnuteľnosti.
6. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Najvyššia ponúknutá kúpna cena za 1 m2 prevádzanej nehnuteľnosti.
Minimálna cena za pozemok je na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Drahovciach č. 201/2020 zo dňa 07.12.2020 vo výške 33,00 EUR/1m2.

7. Ostatné podmienky:
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť verejnú obchodnú súťaž.
Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia
lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu
na prevod nehnuteľnosti. Správny poplatok spojený s konaním o povolenie vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí víťaz súťaže bezhotovostne jednou
platbou na účet Obce Drahovce IBAN: SK51 0200 0000 0000 0302 9212 do 5 dní od
prijatého oznámenia o tom, že uspel vo verejnej obchodnej súťaži.

V Drahovciach, dňa 04.01.2021
...................................................
Miroslav Ledecký
starosta obce Drahovce

Príloha:
Geometrický plán č. 63/2020

