OBEC VRBOV
v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku
nebytových priestorov súp. číslo 204, parcela číslo KNC 325
Identifikácia vyhlasovateľa :
Obec Vrbov
Vrbov 204, 059 72 Vrbov
IČO: 00326721
zastúpená Mgr. Tatianou Faltinovou, starostkou obce
Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Nehnuteľný majetok obce Vrbov nebytových priestorov súpisné číslo 204, parcela číslo KN C
325
Podmienky obchodnej verejnej súťaže :
1. Nájom vo výške minimálne 100 €/mesiac.
2. Rekonštrukcia interiéru vo vlastných nákladoch nájomcu.
3. Schválenie výhernej ponuky komisiou určenou obecným zastupiteľstvom.
3. Ponuky je potrebné doručiť písomne poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu
Vrbov najneskôr do 27.09.2018 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – nehnuteľný majetok nebytových priestorov NEOTVÁRAŤ“. Na obálke musí byť zároveň uvedené meno a adresa záujemcu.
4. Ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) pri fyzickej osobe : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu záujemcu
pri právnickej osobe : obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie
štatutárneho orgánu
b) záujemcom ponúknutú nájomnú cenu za nehnuteľný majetok obce Vrbov nebytových
priestorov.
5. Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti, vyhlasovateľ odmietne ako
nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na
predkladanie ponúk.
6. Súťaž končí dňa 27.09.2018 o 15.00 hod.
7. Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou ponúknutou cenou za
nehnuteľný majetok nebytových priestorov, ktorý je predmetom súťaže.
8. Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené ponuky do 7 dní od ukončenia súťaže
a predkladateľom ponúk do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk písomne oznámi výsledok
obchodnej verejnej súťaže.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo súťaž zrušiť
bez uvedenia dôvodu.
10. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Časový harmonogram súťaže :
1. Vyhlásenie súťaže : 07.09.2018
2. Ukončenie súťaže : 27.09.2018 o 15.00 hod
3. Vyhodnotenie ponúk : do 7 dní od ukončenia súťaže
4. Oznámenie výsledku súťaže : do 10 dní od vyhodnotenia ponúk
5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy : do 30 dní od vyhodnotenia ponúk

Verejná obchodná súťaž bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Obce Vrbov,
na internetovej stránke obce www.obecvrbov.sk a v regionálnej tlači.

Mgr. Tatiana Faltinová
starostka obce

