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Obec Klokočov, IČO: 00314 048 vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka  

2. kolo obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj nehnuteľného majetku. 
 
Predmet predaja: Budova bývalej MŠ na Hlaviciach č. s. 542, vrátane príslušenstva a pozemkov  
                               parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov 
 
Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže:  
       
1/  lehota na podávanie súťažných návrhov do 31.12.2012 do 12.00 hod do kancelárie 
     1. kontaktu OÚ v zalepenej obálke s označením ,, Neotvárať – 2. kolo OVS  k odpredaniu  
     bývalej MŠ Hlavice č. s. 542 ,, 
2/  vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční do  7.1.2013  
3/  lehota  na oznámenie výsledku do  14.1.2013 
4/  navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v OVS 
5/  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
6/  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo OVS zrušiť 
7/  právo vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade nezaplatenia kúpnej ceny  
     v lehote 15 dní  na účet vyhlasovateľa, od oznámenia výsledku súťaže 
8/  minimálna výška ponuky kúpnej ceny je 40 000 Eur 
9/  náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, uhradí nadobúdateľ  
 
Návrh musí obsahovať: 
1/  návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe 
2/  u fyzických osôb : meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne 
     číslo, podpis fyzickej osoby 
3/  u právnických osôb : obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby, originál aktuálneho výpisu  
     z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace 
4/  špecifikáciu nehnuteľnosti : predmet kúpy 
5/  výšku ponuky kúpnej ceny 
6/  vyhlásenie – súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z.  
     o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
 
Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Ďalšie informácie ohľadom nehnuteľnosti získate na tel. čísle 041/4358 110 kl.14, alebo na  
mob. 0903 431789. Prístup k nehnuteľnostiam za účelom obhliadky je možný po telefonickej  
dohode . 
 
V Klokočove 31.10.2012 
 
 Ľuboš  Stríž 
 starosta obce 
 
 
1.)   Dátum zverejnenia:    31.10.2012 
2.)   Dátum zvesenia:         1.1.2013 
3.)   Miesto zverejnenia:   - verejná tabuľa 
                                          - webová stránka obce 
                                          - regionálna tlač týždenník Kysuce 


