Obec D O L N Á

SEČ

v súlade s § 9a,ods. 1, písm. a),v spojení s § 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Dolná Seč, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 34/2019 zo dňa 16.04.2019,
týmto obec Dolná Seč
zverejňuje zámer a podmienky verejnej obchodnej súťaže „Športový areál“
zámer nrenáimu nehnuteľnosti- majetku obce Dolná Seč - budovy športového budovy vedenej pod
s. č. 280, parcelné číslo 851/11, o celkovej výmere 157 m123456,vedenom na LV č. 1, pozemok je
spoločnou nehnuteľnosťou vedený na LV č. 502

formou obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
„ ŠPORTOVÝ AREÁL“

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
1.

2.

Obec Dolná Seč v súlade s § 9a,ods. 1, písm. a),v spojení s § 9a, ods.9, s zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, realizuje svoj zámer dať do prenájmu nehnuteľnosť budovu so súpisným číslom 280, stojacej na parcele číslo 851/11, o celkovej výmere 157
m2, zapísanej na liste vlastníctve číslo 1, za účelom prevádzkovania sauny, vírivej vane
a kaviarne.
Pre výber najvhodnejšej ponuky na nájom nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku
a následné uzatvorenie nájomnej zmluvy, vyhlasuje uverejnením v tlači, na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce verejnú súťaž bližšie neurčeným osobám.
II.
v

Časový plán súťaže
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Vyhlásenie súťaže dňa: 16.04.2019.
uverejnenie v tlači najbližšie vydanie regionálneho týždenníka 26.04.2019
na úradnej tabuli obce dňa 24.04.2019
uverejnenie na internetovej stránke obce dňa 24.04.2019.
Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 15.05.2019 do 15,00 hod.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 15.05.2019 o 18,00 hod. na obecnom úrade v Dolnej
Seči, v zasadačke Obecného úradu Dolnej Seči.
Oznámenie úspešného návrhu: do 7 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy: do 30 dní od schválenia prenájmu úspešnému
predkladateľovi obecným zastupiteľstvom.

III.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
1.
2.
3.
4.

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
v tlači, na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce dňa 26.04.2019
Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky jeho ponuky zo súťaže vylúčené.
Forma podávania návrhov je písomná, pričom náležitosti návrhu - ponuky sú uvedené
v čl.VI. týchto podmienok.
Navrhovatelia môžu stiahnuť svoj pôvodný návrh a predložiť nový návrh až do ukončenia
ponuky na predkladanie návrhov t. j. do 15.05.2019, do 15.00 hod.
Obálky s doručenými návrhmi
sa budú otvárať pred komisiou určenou na
vyhodnocovanie návrhov zloženou z: poslancov: Ladislav Miklóš, Ing. Alexander
Kúcs, Mgr. Lenka Schweier, Miroslav Kamenský a Ondrej Nagy, za prítomnosti :
starostky obce: Zdenky Furdovej a hlavnej kontrolórky: Mgr. Adriany Kovács

Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy dňa 15.05.2019
Vyhlasovateľ písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže
do 7 dní od vyhodnotenia. Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľov obsahuje
označenie uchádzača, jeho cenový návrh a uvedenie poradia.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok
súťaže sa vykoná prostriedkami a spôsobom, akým bola vyhlásená.
8. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach
súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý
v súťaži zvíťazil.
11. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok.
5.
6.

IV.
Podmienky nájmu
1.

Vyhlasovateľ obec Dolná Seč podmieňuje nájom nehnuteľnosti schválením Obecným
zastupiteľstvom obce Dolná Seč.
1. Nájomná zmluva bude po doručení oznámenia výsledkov súťaže úspešnému nájomcovi
podpísaná najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia prenájmu.
2. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie nájomnej
zmluvy, bude nehnuteľnosť ponúknutá na prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po
víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnocovaní predložených návrhov.

v.
Kriteria hodnotenia navrhov
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Jedinym kriteriorn hodnotenia predlozenych navrhov je cena najmu nehnutel'nosti
predlozena zaujemcorn.
Vft'azom obchodnej verejnej sut'aze bude zaujemca najvyssej ponuky, ktorej bude
priradene poradie c. 1. v poradi druhej najvhodnejsej ponuke sa priradi poradie c. 2. Takto
bude postupovane aj pri d'alsich ponukach, ktoryrn bude priradene cislo podl'a poradia.
V prfpade rovnakej ponuknutej ceny za najom nehnutel'nosti rozhodne skorsi termin
podania navrhu.
Ucastnikom sut'aze, ktorf v obchodnej verejnej sut'azi neuspeli - umiestnili sa na druhom
a d'alsich miestach - obec oznami,
ich navrhy odmietli.
Najnizsia cena najmu je 200,00 € plus rezijne naklady.
Depozit VO vyske I 000,00€.

ze

VI.
Podanie a nalezitosti ponuky/navrhu

1.

Navrhy do obchodnej verejnej sut'aze sa posielaju v uzatvorenej obalke na adresu
vyhlasovatel'a:

Obec Dolna Sec
22
935 31 Dolna Sec
viditel'nym oznacenim - textom:

,,NEOTVARAT- NAVRH NA PRENAJOM NEHNUTEUNOSTI
,,SPORTOVY AREAL"
2.

Povereny zarnestnanec podatel'ne obce Daina Sec, vyznaci na obalke ,,Prijate: poradie

3.

navrhu, datum, cas a miesto prijatia navrhu spolu so svojim podpisom".
Povinne nalezitosti navrhu na prenajorn:
3 .1.

presne oznacenie navrhovatel'a
(fyzicka osoba podnikatel' a pravnicka osoba uvedie: nazov, sidlo, ICO,
konajucu osobu/ zastupcu a prilozi k6piu zivnostenskeho listu, resp.
aktualneho vypisu z obchodneho registra a tel. c.)
oznacenie nehnutel'nosti,

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

6 ktorej prenajorn ma navrhovatel' zaujem

ponuku ceny mesacneho najmu
podnikatel'sky zarner
suhlas s podmienkarni vyhlasenej sut'aze
cestne vyhlasenie navrhovatel'a a prehlasenie podl'a § 7 zakona 428/2002 z.
z. o ochrane osobnych udajov v platnom zneni, ktore tvori prilohu c. 1 k
obchodnej verejnej sut'aze.
ponuka I navrh musi byt' podpisany a datovany (u pravnickej osoby aj
peciatka a podpis konajucej osoby)

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk
zo súťaže vylúčený.

Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými
pracovníkmi OcÚ Dolná Seč - tel. 036/6330240
Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom Obec zverejní najmenej 15 dní v regionálnej tlači,
na úradnej tabuli obce Dolná Seč a na internetovej stránke obce: www.dolnasec.sk.

V Dolnej Seči, dňa 16.04.2019

zastúpená starostkou
Zdenkou Furdovou

Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
1. Týmto ja, dolu podpísaný (á )..................................................... , trvalé bytom / so
sídlom,
ako navrhovateľ čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami vyššie uvedenej
obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásila obec Dolná Seč. Zároveň vyhlasujem, že som si
vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto verejnej obchodnej súťaži viazaný.

2. Navrhovateľ ďalej čestne vyhlasuje, že :
a)
nie je v konkurze, že sa proti nemu nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
že nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
b) nie je v likvidácii
c) nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia
d) všetky údaje uvedené v mojom návrhu sú pravdivé
e) nemá voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky na zdravotnom poistení,
ktoré je vymáhané výkonom rozhodnutia
f) nemá nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v
nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
g) disponuje finančnými prostriedkami na úhradu depozitu v navrhovanej výške
h) v prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži, uhradí depozit do 3 dní od
podpísania nájomnej zmluvy
3. Navrhovateľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podania návrhu ( prihlášky ) do obchodnej
verejnej súťaže nemá voči vyhlasovateľovi obci Dolná Seč žiadne záväzky ( neuhradené
nájomné, neuhradené faktúry, daňové nedoplatky, príp. iné nedoplatky ).
4. Čestne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa § 7
zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s
touto obchodnou verejnou súťažou.

V

dňa
meno, priezvisko, podpis, príp. pečiatka

