
Mesto Sládkovičovo
Fučíkova č. 329,925 21 Sládkovičovo, IČO 00306177

vyhlasuje obchodnú verejnú sút'až

Predmet obchodnej verejnej sút'aže:
Predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1525/100, ostatné plochy vo výmere 575 m2,
vedeného na LV Č. 3651 k. Ú. Sládkovičovo v celosti.
Najnižšia cena:
Najnižšie podanie predstavuje cenu podľa Znaleckého posudku číslo 187/2017 v sume 10.100
Eur (slovom: desattisícsto Eur).
Výška zábezpeky:
Zábezpekaje stanovená ako 10% z najnižšieho podania a predstavuje sumu 1.010 Eur
(slovom: jedentisícdesať Eur).
Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku v uvedenej výške prevodom na účet
vyhlasovateľa Č. Ú. 18028132/0200, IBAN: SK40 0200 0000 0001802 8132 VÚB a.s.
Sládkovičovo, alebo v hotovosti do pokladne mesta Sládkovičovo s tým, že v čase uplynutia
lehoty podania ponúk, 1. j. 04.12.2017 do 10,00 hod. už musí byť zábezpeka preukázateľne
uhradená.
Víťaznému účastníkovi súťaže bude zábezpeka započítaná do kúpnej ceny, neúspešným
účastníkom bude vrátená do 15 dní od ukončenia obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že po
ukončení súťaže víťazný účastník nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, zábezpeka prepadá
v prospech vyhlasovateľa.
Podklady:
Záujemcovia si môžu svoje otázky a prípadné požiadavky na obhliadku predmetu obchodnej
verejnej súťaže uplatniť najneskôr do 04.12.2017 do 9,00 hod. u Ing. Kataríny Štefunkovej
na Mestskom úrade, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo. Kontaktné telefónne číslo: MsÚ
Sládkovičovo, tel. Č. 031/7842712. Komisiu na vyhodnotenie predmetu OVS menuje primátor
mesta.
Miesto podania:
Žiadosti o odkúpenie predmetu obchodnej verejnej súťaže s uvedením jednej pevnej cenovej
ponuky v eurách, je potrebné doručiť písomne, v zalepenej obálke s označením "Neotvárat'!
Predaj nehnuteľností - cenová ponuka", na adresu Mestský úrad, Fučíkova 329,92521
Sládkovičovo, sekretariát primátora do 04.12.2017 do 10.00hod..
Vyradenie ponúk:
Cenové ponuky nižšie ako je stanovená najnižšia cena, cenové ponuky vyjadrené inak ako
jednou pevnou sumou a cenové ponuky bez uhradenej zábezpeky budú zo sút'aže vyradené.
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo, IČO: 00306177 si vyhradzuje
právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.

V Sládkovičove, 26.10.2017

Ing. Anton Szabó
primátor mesta


