Ponuka majetku
Zámer priameho predaja majetku obce Veľké Uherce č. 6/2013
1) Obe c Veľké Uherce č.360 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5
Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 117/2013
zo dňa 27.6.2013 zverejňuje nový zámer predaja svojho majetku.
2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok :
- pozemok p. č. 619/15 záhrada o výmere 83 m2,
podľa nového GP č. 66/2013 ako časť pôvodnej parcely č. 619/14.
3) Cena za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj musí byť
vyššia ako je stanovená všeobecná hodnota podľa osobitných
predpisov, t. j. znaleckým posudkom č. 113/2013 vyhotoveným dňa
26.9.2013 znalcom Ing. Eugenom Strakom ev. č. znalca 913244 vo výške
750 €.
4) Lehota na doručenie ponúk sa stanovuje do 16.10.2013 do 12 hodiny.
5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Veľké
Uherce, alebo poštou tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného
úradu do 16.10.2013 do 12,00 hod.
6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku
v zalepenej obálke viditeľne označená heslom“ „ZÁMER PRIAMEHO
PRADAJA – NEOTVÁRAŤ.“
7) Cenová ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu – meno, adresa trvalého pobytu , r. č., IČO, DIČ,
a telefónne číslo,
b) označenie nehnuteľného majetku,
c) výšku ponúkanej ceny,
d) účel využitia nehnuteľností, musí byť v súlade s územným plánom
obce,
e) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6
Zákona č. 138/1991 o majetku obce v z.n.p. V prípade, ak je
záujemca ženatý/ vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od
manžela/ manželky,

f) vyhlásenie – súhlas záujem u so spracovaním osobných údajov
podľa § 7 Zákona NR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. V prípade, že je záujemca
ženatý/vydatá súhlas aj manžela/ manželky,
g) vyhlásenie záujemcu, že ak bude cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo schváli priamy predaj
pozemkov, bude znášať náklady za znalecký posudok vo výške 70 € ,
náklady spojené s vyhotovením nového GP č. 66/2013 a náklady na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 €.
h) predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať, alebo odvolať
iba do termínu stanoveného na predkladanie ponúk. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.
i) Obec Veľké Uherce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho
predaja prípadne odmietnúť všetky predložené cenové ponuky.
8) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné
zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu
vyššiu ako je znalecký posudok. Zmluvný prevod vlastníctva odpredaj
majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
9) Obec Veľké Uherce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie
priameho predaja kúpnou zmluvou.
Vo Veľkých Uherciach, dňa 1.10.2013

Ing. Milan T o m a,
starosta obce
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