
Pozemkové spoločenstvo Ploštín 
Sídlo: Ploštín 74, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 14225794 

   

          

V Poštíne dňa 28.07.2014 

 

Vec: Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  

 

Vyhlasovateľ Pozemkové spoločenstvo Ploštín v súlade s ust. § 281 až 288 zákona NR SR č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 

verejnú obchodnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy, ktorej predmetom bude 

prevod vlastníckeho práva za odplatu k:  

- hospodárskemu objektu, súpisné číslo 289, zapísanému na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, 

katastrálnom odbore, pre okres Liptovský Mikuláš, obec Demänovská Dolina, katastrálne 

územie Demänovská Dolina na liste vlastníctva číslo 313, postavenému na pozemku parcely 

registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape parcelné číslo KN 2933/5, o výmere 145 m2, 

Zastavané plochy a nádvoria. 

 

1) Náležitosti podaných súťažných návrhov 

- Presné označenie navrhovateľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho 

orgánu u právnickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa alebo mena, priezviska, dátumu 

narodenia a adresy trvalého pobytu u fyzickej osoby.   

- Uvedenie navrhovanej kúpnej ceny za predmet súťaže a spôsob jej platby. 

- Navrhovatelia sú povinný doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením 

„obchodná verejná súťaž, kúpa Hospodárskeho objektu, s. č. 289 Demänovská Dolina, 

NEOTVÁRAŤ!“,. 

- Návrhy záväzných ponúk, je možné odovzdať na adrese Ploštín 74, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

najneskôr do 08.09.2014 do 12:00 hod. 

- Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 

obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 

podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie  

starší ako jeden mesiac.  

- Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže nemožno 

zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani 

návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy budú odmietnuté.  

- Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 

v súťaži. 

 

 



2) Termín ohliadky 

Záujemcovia si predmet súťaže môžu prezrieť v termíne : 

- 26.08.2014 od 09:00hod. do 12:00hod. 

- 02.09.2014 od 09:00hod. do 12:00hod. 

 

3) Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

- Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúkaná kúpna cena za predmet 

súťaže a spôsob platby kúpnej ceny.  

 

4) Výhrada zmeny podmienok súťaže alebo jej zrušenie 

- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky verejnej obchodnej súťaže meniť 

alebo súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. O zrušení 

súťaže alebo zmene podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení 

v lehote do 5 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení súťaže alebo zmene podmienok.    

 

5) Osobitné informácie 

 Ku dňu vyhlásenia súťaže, je predmet kúpy predmetom nájomnej zmluvy, s obsahom ktorej je 

možné sa oboznámiť počas ohliadky, konanej  v termínoch podľa bodu 2) tohto vyhlásenia.  

 

6) Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
- Obálky navrhovateľov budú otvárané dňa 10.09.2014 o 15:00 hod. v sídle pozemkového 

spoločenstva Ploštín.  

- Výsledky súťaže  budú zverejnené najneskôr do 12.09.2014 na internetovej stránke 

www.psplostin.sk. 

- Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh ako aj neúspešní navrhovatelia budú upovedomení 

písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.  

- Kúpna zmluva bude uzatvorená v lehote 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov víťaznému 

navrhovateľovi. 

- Obsah kúpnej zmluvy sa určí v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka 

o kúpnej zmluve.   

 

V Ploštíne dňa 28.07.2014 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.psplostin.sk/

