
 

Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce 399 

 
 
Obec Častkovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. 
 
Zámer: Predaj nehnuteľného majetku, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Častkovce (ďalej len 
„Obec“ alebo „Vyhlasovateľ“) za účelom výstavby a realizácie všeobecne prospešného projektu 
nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 
 
Obec podľa § 9a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 
podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „Súťaž“) na uzavretie zmluvy o predaji nehnuteľného 
majetku Obce (pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Častkovce evidované na liste vlastníctva č. 1 ako 
parcela: C – KN č. 1070/110, 1070/111, 1070/112, 1070/113, 1070/114, 1070/227, 1070/138, 
1070/139, 1070/140, 1070/590, 1070/591, 1070/592, 1070/593, 1070/594, 1070/595, 1070/596 a  
1070/597) za účelom výstavby a realizácie projektu nájomných bytových domov a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti podľa podmienok Obce (tzn. podľa súťažných podmienok), v spolupráci a za 
podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania a prípadne aj Slovenského pozemkového fondu (pokiaľ 
budú určené); a to všetko na vlastné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť záujemcu (ďalej aj len 
„Zmluva“). 
 
Súťaž sa začína dňom jej prvého uverejnenia v regionálnej tlači. Súťaže sa ako záujemcovia môžu 
zúčastniť fyzické a právnické osoby  - podnikatelia s oprávnením na uskutočňovanie stavieb a ich 
zmien. Pred podaním návrhu musí mať záujemca vyrovnané všetky záväzky voči Obci. 
 
Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 29.03.2022 do 14:00 hod. formou 
podania písomnej žiadosti na podateľni Obecného úradu. Písomná žiadosť musí obsahovať obchodné 
meno, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH (pokiaľ je pridelené) záujemcu a musí byť 
podpísaná osobou oprávnenou konať  v jeho mene. Prílohou písomnej žiadosti musí byť aktuálny výpis 
z Obchodného registra SR (právnické osoby), resp. aktuálny výpis zo živnostenského registra SR (fyzické 
osoby) v listinnej podobe, použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Na žiadosť záujemcu 
o súťažné podmienky nespĺňajúcu stanovené formálne náležitosti podľa tohto odseku Obec nebude 
prihliadať. 
 
Návrh na uzavretie Zmluvy môže predložiť len záujemca, ktorá si v stanovenej lehote platne vyžiadal 
súťažné podmienky. Záujemcovia môžu predkladať návrhy na uzavretie Zmluvy najneskôr do 
31.03.2022 do 14:00 hod. písomnou formou na podateľni Obecného úradu. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky Súťaže, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku 
Súťaže, odmietnuť všetky predložené návrhy na uzavretie Zmluvy alebo ukončiť Súťaž ako neúspešnú 
bez uvedenia dôvodu (tzn. Súťaž kedykoľvek zrušiť). Vyhlasovateľ si ďalej vyhradzuje právo uzatvoriť 
Zmluvu s víťazom Súťaže až po udelení súhlasu Slovenského pozemkového fondu s prevodom 
nehnuteľného majetku Obce (tzn. potom ako sa Slovenský pozemkový fond vzdá svojho predkupného 
práva k pozemok ktorých prevod je súčasťou predmetu Zmluvy), vyzvať záujemcov na odstránenie 
nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah a vyzvať záujemcov, alebo len niektorých z nich, na 
doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia Súťaž). 
 

Súťažné podmienky v úplnom znení sú zverejnené na úradnej tabuli Obce Častkovce. Súťažné 

podmienky v úplnom znení budú poskytnuté (spolu s prílohou predstavujúcou sprievodné súťažné 

podklady) záujemcom, ktorí v stanovenej lehote podali žiadosť o súťažné podmienky spĺňajúcu 

stanovené formálne náležitosti. 


