OBEC

STEBNÍK
Stebník 11, 086 33 Zborov

Zverejňuje podmienky priameho predaja prebytočného nehnuteľného majetku formou
verejnej obchodnej súťaže a výzvu na predloženie cenových ponúk
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Obce Stebník a s majetkom zvereným do správy Obce Stebník.
Predmetom predaja je Budova požiarnej zbrojnice, ktorá je majetkom Obce Stebník. Budova bola vyuţívaná členmi DHZ / DHZO ako sklad techniky, náradia alebo rôzneho materiálu. Nakoľko je v obci aj budova novej hasičskej zbrojnice a je plne vyuţívaná ako garáţ
a prevádzkové priestory, stará budova prestala byť vyuţívaná. Predaj sa realizuje z dôvodu
nadbytočného majetku obce. Zámer predaja schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
58/2021 zo dňa 13.05.2021.
Základné parametre budovy
Názov: Budova poţiarnej zbrojnice
Rok výstavby: 1972
Parcela: C KN 474/1
List vlastníctva: č. 332
Súpisné číslo: 66
Výmera: 92 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Vlastník - vyhlasovateľ: Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov
Kontaktná osoba: Slavomír Mlynár, starosta obce, starosta@stebnik.sk, 0911/583 550
IČO: 00322 601
Podmienky predaja:
1) Minimálna predajná cena budovy a pozemku bola Obecným zastupiteľstvom stanovená
a schválená uznesením č. 89/2021 zo dňa 18.11.2021 na sumu € 3 100,00. Podkladom pre
určenie minimálnej ceny je znalecký posudok.
2) Nehnuteľný majetok sa predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu;
3) Spôsob podávania návrhov s cenovými ponukami:
- osobne v kancelárii Obecného úradu v Stebníku,
- poštou na adresu sídla vyhlasovateľa: Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov
v uzatvorenej obálke s označením:
,,OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŢ – BUDOVA PZ – NEOTVÁRAŤ“
4) Predpokladaný termín začiatku predaja je: 20.12.2021
5) Lehota na podávanie návrhov: 15 dní od uverejnenia podmienok súťaţe,
od 22.11.2021 12.00 hod do 8.12.2021 do 16:00 hod.

6) Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie návrhov,
t.j. do 19.12.2021
7) Lehota na oznámenie o odmietnutí nevybraných návrhov: 10 dní od uplynutia lehoty
na podávanie návrhov, t.j. do 19.12.2021;
8) Spôsob uverejnenia podmienok súťaţe: na úradnej tabuli Obce Stebník,
na internetovej stránke obce Stebník www.stebnik.sk;
9) Cenová ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (v prípade PO
je potrebné uviesť obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresa sídla, IČO),
- kontaktné údaje záujemcu – telefónne číslo, e-mailovú adresu,
- cenovú ponuku,
- vyhlásenie záujemcu, ţe súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu;
10) V prípade predloţenia zhodných cenových ponúk rozhodne dátum a čas doručenia cenovej ponuky;
11) Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí výberová komisia v zloţení:
1. Bc. Rastislav Homza – predseda
2. Mgr. Mária Mihalíková – člen
3. Štefan Michalčin – člen
12) Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaţe: Obec Stebník ako vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaţe najneskôr do 3 dní pred uplynutím lehoty
na podávanie návrhov. Zmena podmienok obchodnej verejnej súťaţe sa musí uskutočniť
a zverejniť rovnakým spôsobom, akým bola súťaţ vyhlásená;
13) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé alebo všetky predloţené cenové
ponuky na predaj i bez udania dôvodu a ukončiť priamy predaj ako neúspešný alebo ho
zrušiť.
Zverejnené dňa 22.11.2021
V Stebníku

dňa 22.11.2021

Slavomír Mlynár
starosta obce
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