OBEC ORESKÉ, Oreské č. 7, 908 63
Oznam o predaji stavebných pozemkov v rámci „IBV Panenka Mária“
Pozemok
1
2
3
4
5

Parcela
1040/46
1040/45
1040/44
1040/40
1040/43
1040/42
1040/41

Druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
662
646
623
800

celková kúpna cena
9 930 EUR
9 690 EUR
9 345 EUR
12 000 EUR

523 7 845 EUR

Vyvolávacia kúpna cena 15,- €/m2. Tieto pozemky sa nachádzajú v k.ú.Oreské.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.06.2013 o 11.30 hod v zasadačke
obecného úradu v Oreskom, Oreské č. 7, 908 63.

Predaj uvedených pozemkov bude so zmluvnými podmienkami schválenými uznesením č.15/2013 zo
dňa 10.05.2013:
1) stavba rodinného domu sa zrealizuje v súlade s projektovou dokumentáciou
2) nový majiteľ stavebného pozemku začne so stavbou najneskôr do 2 rokov od jeho nadobudnutia
3) stavba rodinného domu bude skolaudovaná do 3 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia
4) v prípade nedodržania bodu 2 bude stavebný pozemok vrátený obci Oreské za kúpnu cenu, z ktorej
bude odpočítaná zábezpeka
5) v prípade nedodržania bodu 3 uhradí kupujúci obci Oreské zmluvnú pokutu vo výške 10% z
hodnoty predmetu kúpy
6) kupujúci uhradí správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností (KN)
7) k ponúkanému stavebnému pozemku budú dobudované inžinierske siete do konca 31.03.2014
8) záujemca o účasť na výberovom konaní je povinný uhradiťzábezpeku vo výške 2 000 EUR
prevodom alebo v hotovosti na účet Obce Oreské vedený v Prima BANKA Slovensko, a.s. pobočka
Skalica, č.ú.2694193001/5600, pod variabilným symbolom – uvedie číslo parcely, najneskôr do
14.júna 2013. Ďalšie informácie poskytne Obec Oreské, 908 63 Oreské č.7, tel.0911 894 588 alebo sú
podrobné informácie tiež zverejnené na stránkach obce: www.oreske.sk alebo na úradnej výveske
obce Oreské.

Ing. Tomáš Mikuš
starosta obce

Súťažné podmienky
k obchodnej verejnej súťaži
na predaj stavebných pozemkov „IBV Panenka Mária“

Oreské, 28.05.2013

Ing. Tomáš Mikuš
starosta obce

I Vyhlasovateľ:
Obec Oreské, v zastúpení starosta obce Ing. Tomáš Mikuš
Oreské č.7, 908 63
IČO 46 130 101
Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Skalica
Číslo účtu: 2694193001/5600

II Predmet verejnej súťaže

Predmetom predaja sú nasledujúce stavebné pozemky:
Pozemok Parcela

Druh pozemku

Výmera v m2

celková kúpna cena

RD 5 1040/46 orná pôda

662 9 930 EUR

RD 4 1040/45 orná pôda

646 9 690 EUR

RD 3 1040/44 orná pôda

623 9 345 EUR

RD 1 1040/40 orná pôda

800 12 000 EUR

RD 2 1040/43
1040/42 orná pôda

523 7 845 EUR

1040/41

Nehnuteľnosti budú do podpisu zmluvy vo výlučnom vlastníctve obce Oreské.

III Súťažné podmienky

Účastník súťaže:

3.1 do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č.ú.
2694193001/5600 v PRIMA BANKA, SLOVENSKO, Kráľovská 2, 909 01 Skalica finančnú
zábezpeku 2 000 EUR, inak nebude súťažný návrh do súťaže zahrnutý, variabilný symbol
uviesť číslo parcely,

3.2 ponúkne kúpnu cenu minimálne 15 eur/m² , čo predstavuje celkom za pozemok
sumu podľa bodu II, ( nakoľko majú pozemky rôzne výmery uvádzame ceny v bode II)

3.3 predloží doplnený, poprípade zmenený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy ( príloha
č.1). Zmenami nie je možne meniť ustanovenia určené v súťažných podmienkach. Doplnenie
a zmeny treba označiť iným druhom písma alebo farebne,

3.4 zaplatí kúpnu cenu najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy zmluvnými stranami ,
pred podaním zmluvy na vklad do KN; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy ,
v tomto prípade zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa,

3.5 stavbu rodinného domu zrealizuje v súlade so zastavovacou štúdiou IBV Panenka
Mária v k.ú. Oreské,
3.6 začne so stavbou rodinného domu do 2 rokov odo dňa nadobudnutia pozemku
/ deň vydaného rozhodnutia o povolení vkladu kúpnej zmluvy Správou katastra
Skalica / ,
3.7
stavbu rodinného domu skolauduje do 3 rokov od právoplatnosti
povolenia,

3.8 uhradí správny poplatok, spojený s vkladom vlastníckeho
nehnuteľností,

práva

stavebného

do Katastra

3.9 v prípade nedodržania bodu 3.5, 3.6 a 3.7 sa kupujúci zaväzuje na vlastné náklady
zabezpečiť prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. I. tejto zmluvy
v prospech Obce Oreské za kúpnu cenu, z ktorej bude odpočítaná finančná zábezpeka
uvedená v čl. III, bode 1 tejto zmluvy.

3.10 nový majiteľ nemá právo predať stavebný pozemok tretej osobe bez písomného súhlasu
Obce Oreské buď do kolaudácie stavby rodinného domu, alebo do 10 rokov od právoplatnosti
stavebného povolenia, ak v tejto lehote neskolauduje stavbu rodinného domu na predanom
stavebnom pozemku.

IV.

Ostatné podmienky OVS:

4.1
Vybranému účastníkovi súťaže bude výška finančnej zábezpeky započítaná do kúpnej
ceny.

4.2
V prípade zmarenia súťaže (nezaplatenie kúpnej ceny vybraným účastníkom súťaže
podľa podmienok OVS) zložená finančná zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa,

4.3
Neúspešným účastníkom súťaže bude finančná zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní
odo dňa vyhodnotenia OVS. V prípade zrušenia súťaže bude finančná zábezpeka vrátená
najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže k predmetom
predaja

4.4

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a musí obsahovať :
-

Vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy – príloha č.1
Sprievodný list – príloha č. 2

4.5
Súťažný návrh podľa stanovených súťažných podmienok bude podaný písomne na
adresu OBEC Oreské, 908 63 Oreské 7 v zalepenej obálke s výrazným označením
„OVS - pozemok č.1 alebo 2,3,4, 5. IBV Panenka Mária – neotvárať“.

4.6

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa

14.06.2013 o 12.00 hod.

4.7
Otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov OVS sa uskutoční dňa
17.06.2013 o 11.30 hod. komisiou menovanou starostom obce Oreské pre IBV Panenka
Mária. Pri otváraní obálok so súťažnými návrhmi môžu byť prítomní aj účastníci OVS. Pri
otváraní obálok bude zverejnené meno záujemcu a ponúknutá cena.

4.8
Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou
odoslanou najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS.

4.9
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v lehote stanovenej na predkladanie
návrhov.

4.10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo
zrušiť súťaž, ak sa zmenia podmienky odo dňa vyhlásenia OVS.

4.11 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto
OVS.

4.12 Víťazná ponuka bude predložená na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Oreskom
(OcZ v Oreskom) na jeho najbližšom zasadnutí. Po schválení zmluvného prevodu OcZ vo
Oreskom a po podpísaní zmluvy zmluvnými stranami a uhradení zvyšnej kúpnej ceny za
predmetný pozemok predávajúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva do KN pre
kupujúceho.

4.13 Technické informácie o predmete predaja poskytne Obecný úrad Oreské, 908 63
Oreské 7, alebo na elektronickej pošte obec.oreske@gmail.com, respektíve na tel. čísle
0911 894 588. Obhliadku predmetu predaja je možne dohodnúť na uvedenom tel. čísle alebo
elektronickou poštou ( e-mailom).

V. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

5.1

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

5.2
V prípade, že bude viac rovnaných ponúk, bude rozhodovať o novom nadobúdateľovi
nehnuteľnosti žreb.

Prílohy k súťažným podmienkam OVS :

1) Návrh kúpnej zmluvy
2) Sprievodný list

Kúpna zmluva č. ....../2012
(uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka )
Predávajúci:
Obec Oreské
908 63 Oreské 7
IČO: 00309753
zastúpené: Ing. Tomášom Mikušom, starostom obce
bankové spojenie: PRIMA BANKA, Kráľovská 2, 909 01 Skalica
číslo účtu: 2694193001/5600
( ďalej len predávajúci )
a
Kupujúci
(meno, priezvisko)
(rodné priezvisko)
Dátum narodenia :
rodné číslo
Trvale bytom:
bankové spojenie
s manželkou (meno, (priezvisko)
(rodné priezvisko)
Dátum narodenia :
rodné číslo
Trvale bytom:
(ďalej len „kupujúci“ )
uzatvárajú kúpnu zmluvu za týchto podmienok:
I.
Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku parciel registra „C“, a to parc. č. .......... on
výmere ...............m2, druh pozemku –orná pôda, k.ú. Oreské (ďalej tiež označený ako
„stavebný pozemok“).
II.
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I. kupujúcim do výlučného
vlastníctva (podielového vlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov).
2. Kupujúci kupuje nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I. od predávajúceho do svojho
výlučného vlastníctva (podielového vlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva
manželov).
III.
1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I. za
dohodnutú kúpnu cenu ........eur/m2 - celková kúpna cena ............ eur
(slovom: ..................... eur) na základe obchodnej verejnej súťaže Obce
Oreské vypísanej podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva v Oreskom č. 15/2013 zo dňa
10.05.2013.
2. Kupujúci ako účastník obchodnej verejnej súťaže zložil na horeuvedený účet Obce
Oreské finančnú zábezpeku vo výške 2 000 eur, ktorá bude započítaná do dohodnutej
kúpnej ceny.
3. Zostatok kúpnej ceny predstavuje .............. eur , slovom ........................ eur a bude
zaplatený kupujúcim na účet predávajúceho v PRIMA BANKA, čís. účtu:
2694193001/5600 do 15 dni po podpise kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami pred

podaním zmluvy na vklad do KN; inak má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia predávajúceho o využití
tohto práva, odstúpením od zmluvy zmluva zaniká.
IV.
1. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy právny a faktický stav nehnuteľnosti špecifikovanej v
Čl. I.
2. Kupujúci sa zaväzuje vzhľadom na možnosť oboznámiť sa správnym a faktickým stavom
nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl. I. neuplatňovať si voči predávajúcemu žiadne nároky
súvisiace s týmto stavom.
3. Predávajúci vyhlasuje, že tento zmluvný prevod bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. ..............
( doplní sa po prijatí uznesenia obecným zastupiteľstvom), ktoré je neoddeliteľnou prílohu
tejto zmluvy.
V.
1.Kupujúci sa zaväzuje, že:
a) stavbu rodinného domu zrealizuje v súlade so zastavovacou štúdiou IBV Panenka Mária,
b) začne so stavbou rodinného domu do 2 rokov od nadobudnutia pozemku,
c) stavbu rodinného domu skolauduje do 3 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia,
d) uhradí správny poplatok, spojený s vkladom vlastníckeho práva do Katastra
nehnuteľností.
2.V prípade nedodržania bodu a),b),c) tohto článku sa kupujúci zaväzuje na vlastné náklady
zabezpečiť prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. I. tejto zmluvy v
prospech obce Oreské za kúpnu cenu, z ktorej bude odpočítaná finančná zábezpeka
uvedená v čl. III., bode 2 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nemá právo predať stavebný pozemok tretej
osobe bez písomného súhlasu Obce Oreské buď do kolaudácie stavby rodinného domu,
alebo do 10 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia, ak v tejto lehote neskolauduje
stavbu rodinného domu na predanom stavebnom pozemku.
VI.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené kúpnu zmluvu uzatvoriť.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že k prevodu vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho dochádza momentom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
3. Návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho je povinný podať
predávajúci.
VII.
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len dohodou zmluvných strán vo forme písomných
dodatkov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola
uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou
ju podpisujú.
3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré majú rovnakú právnu silu.

V Oreskom, dňa......................

Predávajúci Obec Oreské

Zastúpená starostom obce Oreské

Kupujúci

.............................................................................................................................
účastník súťaže (kupujúci)
Obec Oreské
908 63 Oreské 7

Sprievodný list
Žiadam Obec Oreské o uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu stavebného pozemku parc.
č. ................ v rámci IBV Panenka Mária v k.ú. Oreské.
V prílohe predkladám mnou podpísaný návrh kúpnej zmluvy.

V ...........dňa ................................

S pozdravom

........................................
účastník súťaže (kupujúci)

Príloha: Návrh kúpnej zmluvy

