OBEC KURIMA
Zastúpená starostom obce Jánom Bartošom
Zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 1 písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu a síce:
1. Parcela registra „C“ KN 232/4 o výmere 588 m 2, d ruh pozemku záhrada, nachádzajúca sa
v k.ú. Kurima.
2. Parcela registra „C“ KN 232/5 o výmere 10 m 2, dr uh pozemku záhrada, nachádzajúca sa
v k.ú. Kurima.
Obe parcely sú oddelené geometrickým plánom č. 4/2018 z parcely „C“ KN 232/1 vedenej na LV č.
778 obec Kurima.
Lehota na doručenie cenových ponúk: do 20.03.2019 do 12.00 hod.
1. Cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Kurima, Klepár 1, 086 12 Kurima
v zalepenej obálke s označením: „Priamy predaj CKN č 232/4 a 232/5 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je predmetom priameho predaja poskytne
kontaktná osoba: Ján Bartoš, tel.: 054/7391131, 0918587898.
3. Cenová ponuka musí byť písomná a musí obsahovať:
a/ identifikačné údaje záujemcu,
b/ predmet kúpy,
c/ cenovú ponuku,
d/ čestné vyhlásenie, že záujemca nie je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka
osobám uvedených v § 9a ods. 6 písmena a/ až f/ a ods. 7 zákona NR SR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4. Minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako minimálna kúpna cena stanovená znaleckým
posudkom.
5. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce a ich ďalšie využitie nie je bližšie špecifikované.
6. Vyhodnotenie a schválenie najvhodnejšej cenovej ponuky vykonajú poslanci na na jbližšom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
7. Obec oznámi uchádzačom výsledky schválenia písomne v termíne do 7 dní po nadobudnutí
účinnosti uznesenia.
8. Obec Kurima si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
9. V prípade schválenia odpredaja nehnuteľností obecným zastupiteľstvom, kupujúci je povinný
zaplatiť celkovú kúpnu cenu pozemkov a súvisiace poplatky do 10 kalendárnych dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy.
10. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad do k atastra nehnuteľností hradí
kupujúci.
11. Znaleckým posudkom č. 044/2019 stanovená všeobecná hodnota pozemkov: CKN č 232/4
a 232/5 cena 7,18 Eur/m2.
V Kurime 27.02.2019

Ján B a r t o š
Starosta obce

