OBEC VOLKOVCE
ul. Hlavná č. 4, 951 87 Volkovce
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach svojim uznesením č. IX/2 prijatom na svojom IX.
zasadnutí konanom dňa 21. marca 2016
mení
požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, podmienky účasti
v súťaži a súťažné podmienky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj nehnuteľného prebytočného majetku vo
vlastníctve obce Volkovce zapísaného na Okresnom úrade Zlaté Moravce v katastri
nehnuteľností pre katastrálne územie Volkovce, list vlastníctva č. 731 register KNC ako
pozemok parc. čísla 1194/93 ostatné plochy o výmere 186 m2v podiele 1/1 vzhľadom k celku
takto:
4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
bod 4 písm. d) sa mení a dopĺňa nasledovne:
Pozemok parc. čísla 1194/93 sa nachádza v chatovej osade LUKOV. Vyhlasovateľ
pristúpil k zámeru odpredať tento pozemok za účelom zastavania rekreačnou chatou.
Účastník obchodnej verejnej súťaže uvedie lehotu výstavby rekreačnej chaty
v kalendárnych mesiacoch, ktorá začne plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva k pozemku parc. čísla 1194/93, t.j. po
uskutočnení vkladu kúpnej zmluvy v katastri nehnuteľností. Účastník obchodnej verejnej
súťaže zároveň uvedie výšku zmluvnej pokuty pre prípad neukončenia výstavby
rekreačnej chaty kolaudačným rozhodnutím v ním navrhovanej lehote. Prípadné
prekročenie navrhovanej lehoty výstavby rekreačnej chaty z dôvodov nezavinených
účastníkom obchodnej verejnej súťaže, zohľadní vyhlasovateľ jej opodstatneným
predĺžením.
Súťažný návrh musí obsahovať záväzok a prehlásenie účastníka uhradiť zmluvnú pokutu
v ním navrhovanej výške za nedodržanie lehoty výstavby rekreačnej chaty.
5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky
bod 5.9 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obecného úradu Volkovce ul.
Hlavná č. 4, 951 87 Volkovce v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy
účastníka s označením OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ v pracovných
dňoch od 15.3.2016 do 15.4.2016 od 8:00 do 16:00 hod., alebo zaslaný v dňoch od 15.3.2016
do 15.4.2016 na adresu Obecného úradu Volkovce s hore uvedeným označením na obálke.

V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
bod 5.10 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Súťažné podmienky a podklady je možné získať:
a) na Obecnom úrade Volkovce, ul. Hlavná č. 4, 951 87 Volkovce v pracovných
dňoch od 15.3.2016 do 15.4.2016 od 8:00 hod. – 16:00 hod.
b) na internetovej stránke obce: www.volkovce.sk

dňa 21.3.2016

JUDr. Ondrej Kozolka
starosta obce

