Zámer predaja pozemkov č. 1/2015
Obec Bžany v podľa § 9a ods. 1 písm. c) a odst. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Bžany č.
4/2015 zo dňa 14. 04. 2015 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Bžany k.ú. Valkov a to 3 novovytvorené pozemky geometrickým plánom vo výmere cca
228 až 465 m2 zapísané na LV pre obec Bžany predbežne označených ako pozemok „ A“, „B“,
„D“ formou priameho predaja.
1. Najnižšia cena, za ktorú sa predmetné parcely ponúkajú na predaj je stanovená vo
výške od 20,- € za m2.
2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 31. 05. 2015 do
12.00 hod., cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného
úradu v Bžanoch, alebo poštou na adresu obce.
3. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke
viditeľne označenej heslom „ Zámer priameho predaja č. 1/2015- neotvárať“
4. Ponuka záujemcu musí obsahovať:
a. označenie záujemcu
b. označenie nehnuteľnosti – pozemku
c. výšku ponúknutej ceny za pozemok
d. účel využitia nehnuteľnosti – pozemku

e. čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v § 9 a ods. 6 zákona
č. 137/1991 Z.z. majetku obcí
f. vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená
ako najvýhodnejšia a OZ mu schváli priamy predaj predmetného pozemku,
bude znášať všetky náklady spojené s prevodom, ako aj náklady, ktoré obci
vznikli v súvislosti s priamym predajom
g. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7
Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov
5. Predloženú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu
stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov.
6. Obec Bžany si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaj, odmietnuť
všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
7. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi OZ a rozhodne o priamom predaji
majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu a VZN č. 1/2014. Zmluvný prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

V Bžanoch 14. 04. 2015

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

OBEC BŽANY
Obecný úrad Bžany č. 46, 090 33 Turany nad Ondavou
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obec Bžany ponúka na predaj pozemok –


Parcela označená ako „A“ nachádzajúca sa v atraktívnej časti k.ú. Valkov po ľavej
strane komunikácie smerom k zariadeniu Tesla za potokom vo výmere cca 462 m2
s možnosťou prístupu priamo z miestnej komunikácie premostením cez potok.
Pozemok vzdialený od pláže cca 60 m.



Parcela označená ako „B“ nachádzajúca sa v atraktívnej časti k.ú. Valkov po ľavej
strane komunikácie smerom k zariadeniu Tesla za potokom vo výmere cca 367 m2
s možnosťou prístupu priamo z miestnej komunikácie premostením cez potok.
Pozemok vzdialený od pláže cca 60 m.



Parcela označená ako „ D“ nachádzajúca sa v atraktívnej časti k. ú. Valkov pri vstupe
do Valkova po pravej strane cesty vo výmere cca 228 m2 s možnosťou prístupu priamo
z hlavnej cesty. Pozemok je situovaný s výhľadom na vodnú plochu vzdialený od pláže
cca 5 m.
Možnosť napojenia na existujúce inžinierske siete,
Cena za ponúkané pozemky je stanovená od 20,-€/m2 .
Bližšie informácie na te. č. 054 74 912 37, 0905 446 121.

V Bžanoch 14. 04. 2015

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

