Obec Zborov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva
Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj majetku vo vlastníctve
obce Zborov
Predmet ponuky: Nehnuteľný majetok v katastrálnom území Zborov na ul. Krátky rad ,
zapísaný na LV č. 1 , parcelné číslo CKN 784/50 zastavané plochy a
nádvoria o výmere cca 251 m2 odčlenený geometrickým plánom z parcely
CKN 784/1.
Súťaž sa začína dňom uverejnenia tejto výzvy.
Za minimálnu ponuku bude považovaná:
cenová ponuka vo výške stanovenej podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom
z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, s odhadom hodnoty nehnuteľnosti vo výške
955,- Eur .
Forma prevodu vlastníctva: odpredaj nehnuteľnosti do vlastníctva
Heslo na označenie obálky: „Obchodná súťaž - neotvárať“
Obhliadka: na základe telefonického dohovoru s pracovníkom Milanom Slivom
tel. 054/4798306 , 0902 176309
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu,
označenej príslušným heslom „Obchodná súťaž - neotvárať“, poštou na adresu Obec Zborov,
Obecný úrad, Lesná 10, 086 33 Zborov, alebo osobne na podateľňu Obecného úradu
v Zborove, v termíne 31.5.2017 do 9,00 hod.
Termín vyhodnotenia návrhov: 31.5.2017 do 15.00 hod.
Cenová ponuka musí obsahovať náležitosti:
U fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikácia majetku podľa
zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľného majetku, ponúkaná cena vyjadrená
jednou pevnou cenou v Eurách a podpis záujemcu.
U právnických osôb: názov, sídlo, IČO, originál alebo overená kópia výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, špecifikácia majetku podľa
zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľného majetku, ponúkaná cena vyjadrená
jednou pevnou cenou v Eurách a podpis záujemcu.
Kritéria vyhodnotenia ponúk: najvyššia ponúkaná cena za celý predmet predaja.
Záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami,
ktoré sa bude konať na Obecnom úrade v Zborove dňa 31.5.2017 o 10,00 hod.
Obec Zborov si vyhradzuje: právo odmietnuť všetky predložené návrhy
meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť
predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

V Zborove, dňa 09.05.2017

Ján Lukáč v.r.,
starosta obce

