Obec Nitrianske Rudno

zverejňuje zámer a vyhlasuje
v zmysle § 9a ods. 1 až 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

obchodnú verejnú súťaž
na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na predaj nehnuteľného majetku obce
I. Vyhlasovateľ
Obec Nitrianske Rudno
zastúpená Róbertom Štrbákom, starostom obce
Sídlo:
Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Kontaktné miesto: Obecný úrad v Nitrianskom Rudne , tel. 046/5455076, 046/5455670
II. Predmet verejnej obchodnej súťaže
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce
 pozemok reg. KN-C, parcela č. 535/1, orná pôda o výmere 552 m2, k. ú. Nitrianske
Rudno
III. Podmienky verejnej obchodnej súťaže
1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na
 internetovom sídle obce: www.nitrianskerudno.sk,
 úradnej tabuli obce Nitrianske Rudno,
 v regionálnych novinách MY- Hornonitrianske noviny.
2. Doba zverejnenia: 4. 2. 2019 - 15. 3. 2019.
3. K pozemku nie je prístupová cesta, je umiestnený medzi pozemkami, ktoré nie sú vo
vlastníctve obce. Obhliadka nehnuteľného majetku osobne po dohode
s vyhlasovateľom súťaže.
4. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:

návrh ponúkanej kúpnej ceny,

doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba.

4. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí
15. 3. 2019 o 12,00 hod.
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
IV. Podmienky predaja
1. Kúpna cena najmenej 10,- €/m2.
2. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní od prerokovania výsledkov súťaže
obecným zastupiteľstvom.
3. Zaplatenie kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy.
V. Časový harmonogram súťaže
 vyhlásenie súťaže :
 uzávierka podávania ponúk :

uzatvorenie kúpnej zmluvy :

28. 1. 2019
15. 3. 2019 o 12,00 hod.
do 60 dní od prerokovania výsledkov
súťaže obecným zastupiteľstvom

VI. Kritériá hodnotenia návrhov
Kritériom hodnotenia je kúpna cena.
VII. Spôsob podania ponuky
Ponuky do súťaže doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej heslom:
„OVS – neotvárať“, najneskôr 15. 3. 2019 do 12,00 hod. na adresu:
Obec Nitrianske Rudno,
Obecný úrad v Nitrianskom Rudne
Hlavná 1,
972 26 Nitrianske Rudno

Nitrianske Rudno, 28. 1. 2019

Robert Štrbák
starosta obce

