
OBEC  JACOVCE
Obecný úrad, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj nehnuteľného majetku - budova Kolkárne, Májová č. 101, parcela č. 190/1 –
zastavaná plocha o výmere 385 m2,  parc.č. 190/3 – zastavaná plocha o výmere 47 m2

a parc.č. 189/2 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, zapísaná na LV č. 793,   podľa § 9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  a podľa §§281
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Obec Jacovce, Farská 288/9, 956 21 Jacovce

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (OVS)

Podmienky  súťaže  sú  v súlade  s uznesením  Obecného  zastupiteľstva
v Jacovciach č. 10/13/2020

1. Predávajúci – vyhlasovateľ:

Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

V zastúpení starostu – Jaroslav Božik

IČO: 00699209

Číslo účtu (IBAN) : SK06 5600 0000 0090 0772 0001

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predaj budovy Kolkárne, Májová č. 101, parcela č. 190/1 – zastavaná plocha o výmere 
385 m2, parc.č. 190/3 – zastavaná plocha o výmere 47 m2 a parc.č. 189/2 – zastavaná 
plocha o výmere 18 m2, zapísaná na LV č. 793.

3. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Jacovce, na internetovej 
stránke (www.obecjacovce.sk) a v tlači.

http://www.obecjacovce.sk/


4. Typ zmluvy:

Kúpno-predajná zmluva podľa zákona č. 40/1964 Z.z. v z.n.p., Občianskeho zákonníka

5. Miesto (adresa) a lehota na predkladanie návrhov:

Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce do 30. septembra 2020 do 14,00 hod.

Návrh do súťaže predkladá záujemca v papierovej forme v zalepenej obálke s heslom: 

„Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“ 

6. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Eva Ondrková, číslo tel. 038/5368433, e-mail: mzdy@obecjacovce.sk

Poskytne technické informácie o nehnuteľnosti alebo umožní obhliadku uvedenej 
budovy.

7. Ponuka uchádzača musí obsahovať:

a) Súťažný návrh, t.z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, 
č. 40/1964 v.n.p.

b) U fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum 
narodenia, štátne občianstvo, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

c) U právnickej osoby: názov, sídlo, IČO , DIČ, štatutárny orgán, kontaktné údaje – 
korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, aktívnu e-mailovú adresu.

d) Návrh kúpnej ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže. 

e) Navrhovaný účel využitia predmetu kúpy.

f) Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na 
svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

g) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné 
strany od zmluvy odstúpia a zmluva sa od počiatku zrušuje.

h) Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

i) Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi.

j) Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
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8. Každý záujemca môže predložiť iba jeden návrh. Ak záujemca podá viac návrhov, všetky 
budú zo súťaže vylúčené. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom 
získavania informácií ohľadom súťaže. 

9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

10. Obec Jacovce ako vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo 
zrušiť súťaž.

11. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena.

12. Podmienka zachovania časti budovy na športové účely s prístupom pre verejnosť, 
zachovanie predajne kvetov a autobusovej zastávky s prestrešením pred budovou 
kolkárne, rekonštrukcia stavby do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia.

13. Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia menovaná starostom
obce v počte najmenej 5 členov. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, 
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. O vyhodnotení súťaže je 
súťažná komisia povinná spísať protokol.  Otváranie obálok je neverejné.

14. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 
5 kalendárnych  dní po schválení výsledkov.

  

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 14.9.2020

Zvesené z úradnej tabule dňa:  30.9.2020

Jaroslav Božik v.r.
            starosta obce
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