
 

Uznesenie č. ...../2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej 

 

I. b e r i e   n a    v e d o m i e   

a) že, bola doručená ponuka/návrh na uzavretie  kúpnej zmluvy na pozemok 

parc. C KN č. 2038 o výmere 728 m² - druh pozemku trvalý trávny porast, kat. 

územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č.980, (ďalej len „nebytový 

priestor“), 

b) že nasledovná predložená ponuka/návrh spĺňa podmienky obchodnej verejnej 

súťaže : 

     

                                        .......... (presné označenie navrhovateľa)  ..........  

alternatíva 

že nasledovná predložená ponuka/návrh nespĺňa podmienky obchodnej verejnej 

súťaže:     

                                       ...........  (presné označenie navrhovateľa)     

  

 

 

II. s c h v a ľ u j e    

a) nasledovné poradie ponuky/ návrhu vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom 

nebytového priestoru v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 

schválenými uznesením č. 654/2018 zo dňa 26.9.2018: 

   

č. 1./  Júlia Pruknerová, ........., bytom: ..............................., Valaská, 976 81 pošta 

Podbrezová   

    

     

b) predaj pozemku parc. C KN č. 2038 o výmere 728 m² - druh pozemku 

trvalý trávny porast, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV 

č.980, podľa ponuky/návrhu za cenu ................,- € , na základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 

schválenými uznesením ObZ č. 654/2018 zo dňa 26.9.2018 pre:  

 

.......... (presné označenie navrhovateľa na 1. mieste v obchodnej verejnej súťaži) 

alternatíva 

III.       o d m i e t a   návrh navrhovateľa umiestneného vo verejnej obchodnej súťaži pod 

poradovým číslom 1. na  predaj pozemku v súlade s Podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže zo dňa 26.9.2018. 

 

IV. p o v e r u j e  obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické 

a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. 

v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy aj jej zverejnenie.  

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa k uzneseniu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská uznesením č. 654/2018 zo dňa 26.9.2018 schválilo 

spôsob predaja pozemku parc. C KN č. 2038 o výmere 728 m² - druh pozemku trvalý trávny 

porast, kat. územie Valaská, obec: Valaská, zapísaný na LV č.980 a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na prevod pozemku. 

 

Na základe prijatého uznesenia obecný úrad  vykonal oznam v tlači, na úradnej tabule 

a webovom sídle obce a zverejnil Podmienky obchodnej verejnej súťaže so začiatkom 

vyhlásenia súťaže dňa 9.10.2018 a s termínom ukončenia predkladania návrhov dňa 

24.10.2018 o 15,00h. 

 

Do uvedeného termínu sa prihlásil jeden navrhovateľ s dátumom doručenia návrhu 

22.10.2018  

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa predkladá jeden doručený návrh, kde sa vykoná jeho 

vyhodnotenie, najmä splnenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže a v prípade splnenia 

týchto podmienok jeho schválenie obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 


