Tlačivo záväznej ponuky
S Ú ŤAŽ N Ý N ÁVR H

V rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľom Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa na
predaj nehnuteľností zo dňa 06.03.2019 podávam tento záväzný súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej
zmluvy s týmito podstatnými náležitosťami:

Čl. I
Predmet kúpy
Pozemky evidované ako parcely registra „C“ KN
pozemok parc. č. 2576/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 122 m2,
- pozemok parc. č. 2576/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere 282 m2,
pozemok parc. č. 2578, druh pozemku záhrady o výmere 554 m2,
- pozemok parc. č. 2579, druh pozemku záhrady o výmere 328 m2,
celkom o výmere 1286 m2, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Vrakuňa, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
na Hradskej ulici v Bratislave, evidované na LV č. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 89/91 zo dňa
01.10.1991.

Čl. II
Kúpna cena a účel budúceho využitia
Súťažiaci je povinný v súťažnom návrhu ponúknuť kúpnu cenu za všetky pozemky minimálne
vo výške 298 340,00 Eur, t.j. 231,99 Eur/m2.
Ponúkaná cena za nehnuteľnosť: …............................................ Eur
Slovom: …....................................................................................... Eur
Účel budúceho využitia pozemku: ..................................................................................................................

Čl. III
Zmluvné strany
Predávajúci:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 09 Bratislava, zastúpené
Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom, IČO:603 481, DIČ: 2020372596
2. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava,
zastúpená JUDr. Ing. Martinom Kurucom , starostom mestskej časti, IČO:603 295,
DIČ: 2020840118
Kupujúci (vybrať a doplniť vyhovujúci):
I. Meno a priezvisko ….................................................. rodený (á) ….............................................
nar.
…..............................
rodné číslo:
…..............................
bytom:
…....................................................................................., PSČ: …..................
rodinný stav:
…...............................
štátny občan :
Slovenská republika
bank. spojenie …............................ č. účtu ...........................
tel.: .......................................................... e-mail: ...........................................................................
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- Ak je rodinný stav – ženatý - vyplniť údaje od druhom manželovi:
Meno a priezvisko ….................................................. rodený (á) …......................................................
nar.
….............................. rodné číslo:
…..............................
bytom:
…..............................................................................................., PSČ: …..................
rodinný stav:
…............................... štátny občan:
Slovenská republika
(platí pre fyzickú osobu)
II. Obchodné meno: ….......................................................................................................................
zastúpené:
….......................................................................................................................
adresa sídla:
….......................................................................................................................
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu …..........................................
oddiel: …..........., vložka č. …............................
IČO: …...............
bankové spojenie: ….…...................................... číslo účtu: ..…...............................................
číslo telefónu:
…........................................... e-mail:
….................................................
(platí pre právnickú osobu)
III. Meno a priezvisko, rodné priezvisko: ….......................................................................................
dátum narodenia:
…...........................................
rodné číslo:
…...........................................
adresa trvalého pobytu: ….............................................................................................................
číslo živnostenského oprávnenia: ….....................................................
číslo telefónu: …...........................................
bankové spojenie: …..................................... číslo účtu: ............................................................
E-mail: ….......................................................
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)
Čl. IV
Osobitné ustanovenia
1. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
- uchádzač o nájom musí ponúknuť v súťažnom návrhu minimálnu cenu nájomného v zmysle čl. I
- zmluva o nájme sa uzatvorí s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku:
66 eur – za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti v lehote 30 dní,
266 eur – pri zrýchlenom vklade do katastra v lehote 15 dní,
ktorý odovzdá do konca lehoty stanovenej na zaplatenie kúpnej ceny kontaktnej osobe
vyhlasovateľa.
3. Nižšie uvedeným podpisom prehlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami tak, ako boli
uvedené vo vyhlásení súťaže a s ktorými som bol oboznámený.
4. Ako účastník (fyzická osoba) vyhlásenej OVS súhlasím so spracovaním osobných údajov
v evidenčných systémoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších
predpisov.
V Bratislave …..................................

….....................................................
Účastník súťaže
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