
obec Staškov
Vyhlasuje

veľejnú obchodnú sút'aŽ podl'a $ 281 a nasl. Ztlkona č,.5l3l1991 Zb. obchodný ztlkonnik v znení
neskoľších pľedpisov a $ 9a zákona č.l38/l991 Zb. o majetku obcí v znęni neskoľších pľedpisov
o najvhodnejší návrh na uzatvoľęnie kripnej zmluvy na odpľedaj majetku obce Staškov,
nęhnutel'nosti v katastľálnom uzemi Staškov, zapisané na LV č,.ll79, vedeného okľesným
úradom Čadca, katastľálny odbor

- paľcela C KN 300 o výmeľe 17l m2t.t.p.
- parcela C KN 30l o výmere l29 mŻ t.t.p.

- paľcela C KN 373 o výmere 90 m2 t.t.p.

- parcela C KN 377 o výmeľe 127 m2t.t.p.

- paľcela C KN 378 o výmere 27l mŻ t.t.p.

- paľcela C KN 379 o výmeľe Ż90 m2 t.t.p.

- paľcela C KN 384 o výmeľe 334 m2 t.t.p,

- paľcela C KN 74013 o výmeľe 79 m2 t.t.p.

Hoľe uvedené paľcely sú vyznačené v priloŽenej mape. Parcely sa budú pľedávat'ako cęlok.
Uvedené paľcely sa nachádzajú v blízkosti kostola v Staškove, smeľ Podvysoká tzv. lokalita pľi
kostole. Parcely sú na základe platného územného plánu obce Staškov vedené ako paľcely obytné
plochy ľodinné domy.

V danej lokalite je moŽnost' napojenia na nasledujúce inžinieľske siete: elektľina, veľejný
vodovod, verejná kanalizácia, ktoľé sa nachádzajú v asfaltovej miestnej komunikácii (

umiestnenej na paľcele CKN 74012 - v paspofte miestných komunikácií označená 4 b) vzdialenej
60m. Prístup k pľedmetným paľcelám je od miestnej komunikácie CKN 74012 v paspoľte
miestných komunikácií označená 4b, cez paľcely vo vlastníctve obcę Staškov CKN 74012, EKN
1 0848/1.

Identi fi kačné údaj e vyhl a sovate l' a l pr edáv ajúc eho

Názov : obec Staškov
Zastupená: Ing. Ladislav Šimčisko, staľosta obce
Sídlo : ul. Jozefa Kľonera č. 588, 023 53 Staškov
lČo : oo 3l4 293
DIČ : 20 20 55 32 7l
Bankové spojenie :Pľima banka a.s. Čadca
Číslo účtu : 027961500l15600
(d'alej len vyhlasovatel')



Podmienky verejnej obchodnej sút'aŽe :

l . Sút'aŽ sa zaěina dňom 01.02. 2022 t.j. dňom jej zveľejnenia na úľadnej tabuli obce Staškov, na

internetovej stľánke obce Staškov www.staskov.sk a v ľegionálnej tlači _ v týždenníku Kysucké
noviny.
2. Návľh do sút'aže pľedkladá jej účastník v neporušenej' zalepenej obálke, na ktoru uvedie meno'
adresu účastníka, meno' adresu vyhlasovatel'a a označenie obchodná veľejná súťaŽ-

NEOTVÁRAŤ v termíne do23.OŻ'2O22 do 15:00hod..

V obálke účastník predloží:
a) pľesné označenie záujemcu uvedením obchodného mena' sídla' IČo, štatutárneho oľgánu u
pľávnickej osoby alebo uvedením mena, pľiezviska, dátumu narodenia a adľesy tľvalého
pobytu u fyzickej osoby, v pľípade fyzickej osoby - podnikatel'a sa uvedie aj IČo

b) písomný súhlas účastníka so spľacovaním osobných údajov pre účely obchodnej
verejnej sút'aŽe v zmysle ztlkona l8/2018 Z.z. o ochľanę osobných údajov v znęni neskoľších
pľedpisov ( je k dispozicii na www.staskov sk alębo na obecnom úrade Staškov u pani Ing
Jurgovej č,.'t. 04ll4302725 a pľedkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikatel').
c) písomný súhlas účastníka s podmienkami súťaŽe (e k dispozícii na www.staskov.sk alebo
na obecnom úľade Staškov u pani Ing. Juľgovej č. t. 04l14302725).
d) návrü kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach podl'a $588 a nasl. občianskeho zákonníka
s nasledovnými podmienkami:

' ztxäzok kupujúceho, Že kúpnu cenu Za pľevádzanú nehnutel'nosť(ľesp.nehnutel'nosti)
zap|ati pľed podaním návľhu na vklad vlastníckeho pľáva k nehnutel'nosti do katastra
nehnutel'ností na účet vyhlasovatel'a (zap|atením sa ľozumię deň pľipísania kúpnej ceny na
účet vyhlasovatel'a), najneskôr do 30 dní odo dňa obdľŽania oznámenia o vyhodnotení
Veľejnej obchodnej súťaŽe

' závázok kupujúceho, że zaplati spľávny poplatok za podanie návľhu na vklad vlastníckeho
pt áv a k nehnutel'nosti.
. návľh kupnej zmluvy musí bý podpísaný opľávnenou osobou.
4. Minimálna kúpna cęna Za l m2 pozemku je 21,65 € ( min. cena je uľčená znaleckým
posudkom č,. 6120Ż1 vypľacoval Ing. Vladimír Badura).
5. Účastník nemôŽe oznaěiť údaje svojho návľhu ako dôvęrné '
6. obálka musí byt'doručená osobne alebo poštou na adľesu: obęc Staškov, Ulica Jozefa
Kľonera 588, 023 53 Staškov, cez podatel'ňu tak, aby jej prijatie mohlo byt'zaevidované
najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťaŽných ponúk t.j.23.02. Ż022 do I5:OO

hod.

7. Do súťaŽe nebudę zahľnutý návľh, ktoý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky
vyhlásenej súťaŽe, alebo bol pľedloŽený po lehote uľčenej v podmienkach sút'aŽe
8. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 25.0Ż.2022 na ľokovaní obęcného Zastupitel'stva.
9. oznámenie o výsledku veľejnej obchodnej sút'aŽe bude zaslané všetkým uchádzačom do
30 dní od vyhodnotenia súťaŽe.

1 0' Vyhlasovatel' si vyhľadzuje pľávo:



- odmietnuť všetky pľedloŽené návrhy
- zrušit'celú veľejnú obchodnú súťaŽ

- pľedĺziť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Účastníci sút'aŽe môŽu dodatočne dopĺRať alebo meniť návľh zmluvy, a to aj po uplynutí
lehoty na predkladanie návrhov, len na zák|ade výzvy vyhlasovatel'a a v ním stanovenej
lehote.

l1. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten' kto splní všetky podmienky sút'aŽe a
ponúkne najvyššiu kupnu cęnu Za l m2 pozemku.
12. obhliadka paľciel na mieste samom bude záujemcom umoŽnená v čase pľed podaním
návľhu po telefonickom dohovoľe č.t. 0905 863 03l u pána Ing. Šimčiska
l3. Účastníci nemajú náľok na úhľadu nákladov spojených s účasťou vo verejnej obchodnej
súťaži.

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej l súťaŽiaci, ktorý splnil podmienky
vyhlásenej veľejnej obchodnej súťaŽe.

15. V prípade ľovnakej ponuknutej ceny za nehnutel'nost' ľozhodne skoľší temín doľučenia
návľhu vyhlasovatel'ovi.
16. obec Staškov nie je platcom DPH.

Spôsob pľevodu a podmienky obchodnej veľejnej súťaŽe podl'a $ 9 ods. 2 písm. a, b
Zćlkona č.138/l99l Zb. o majetku obcí v znení neskoľších predpisov schválilo obecné
zastupitel'stvo v Staškove dňa 15.l2' 202I uznesením číslo 278l202l.

V'ŕ'
Ing.Ladislav Šimčisko

starosta obcę


