
Obec Semerovo 
 

 v zmysle ust,.  § 9a) odst. 1 písm. a) zák. čís.  138/91 Zb. v znení neskorších predpisov, 
zákona o majetku obcí, v spojení s ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka,  
 

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku obce: 
 

vedenom   katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo  na liste 
vlastníctva číslo  672  ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo  103 -  
zastavaná plocha a nádvorie vo  výmere 516  m2, parc. číslo  104 -  záhrada vo  výmere 1613 
m2, rodinný dom súp. číslo 404 postavený na CKN parc. číslo  103,. 
Navrhovateľ môže doručiť svoj písomný návrh  na uzatvorenie kúpnej zmluvy v uzatvorenej 
obálke s označením „Verejná obchodná súťaž na prevod majetku obce - Neotvárať“ najneskôr 
do 31.03.2023na Obecný úrad, 941 32 Semerovo č. 345. 
Ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej 22 500 Eur. 
Písomný návrh musí obsahovať: Údaje, u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo a adresu záujemcu, prípadne, ak bude záujemca fyzická osoba 
podnikateľ údaj o podnikaní, obchodné meno, sídlo, IČO, u právnickej osoby obchodný 
názov, sídlo a IČO, ponúknutú cenu. 
Návrh musí byť záujemcom podpísaný. 
Úspešný navrhovateľ je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť na účet obce v deň 
podpísania kúpnej zmluvy Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
na súťaži.  
Vyhlasovateľ  oznámi prijatie návrhu  písomným oznámením s doručením do vlastných rúk 
do 7 dní odo dňa vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.  
Vyhlasovateľ neúspešným uchádzačom v rovnakej lehote oznámi, že ich návrhy odmietol. 
Navrhovateľ môže návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po jeho predložení len so 
súhlasom vyhlasovateľa. 
Navrhovateľ môže návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na 
predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.  
Vyhlasovateľ a navrhovateľ  sú podaným návrhom  viazaní do 15 dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o prijatí návrhu. Po márnom uplynutí tejto lehoty na  uzavretie kúpnej 
zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny,   sa  verejná obchodná súťaž končí. 
Navrhovateľ podaním návrhu vyjadruje písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných 
údajov v súlade so zákonom číslo 18/18 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania 
rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia zmluvy. 
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy. 
 


