
Manuál pre prihlásenie do OVS na predaj pozemkov 

 

1.Pozorne si prečítať podmienky OVS. 

2.Požiadať o zaslanie návrhu zmluvy a ďalších podkladov  

Záujemca o účasť v OVS je povinný požiadať vyhlasovateľa písomne 

o poskytnutie návrhu zmluvy a ďalších podkladov do 26.8.2022 do 12.00 hod. 
(treba požiadať skôr, aby bol časť všetky náležitosti preštudovať a vyplniť) 

- záujemca môže požiadať aj mailom (denisa.slobodova@suchohrad.sk )  

Následne mu bude zaslaný návrh zmluvy a podklady na uvedenú mailovú 

adresu.(všetko bude zaslané vo worde)  V žiadosti uvedenie aj e-mailový a tel. 

kontakt na seba, príp. na svojho oprávneného zástupcu. 

Zároveň je povinný túto žiadosť doručiť aj ako originál na podateľňu obecného 

úradu najneskôr do 26.8.2022 do 12.00 hod.  

(Vzor Žiadosti o zaslanie podkladov k OVS č. 1/2022je na www.suchohrad.sk ) 

 

3. Zloženie finančne zábezpeky (FZ) 

Podmienkou účasti v OVS je zloženie FZ vo výške 3 000 Eur na účet 

IBAN: SK35 5600 0000 0032 0986 7004  VS 012022 do poznámky treba uviesť 

OVS zábezpeka ak nejde o bankový účet záujemcu, tak do poznámky uvedie aj 

meno a priezvisko záujemcu. FZ musí byť pripísaná účet obce najneskôr v deň 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. (26.8.2022) 

 

4. Predkladanie ponuky 

1. Ponuka uchádzača musí obsahovať (náležitosti ponuky): 

1.1. Identifikačné údaje účastníka súťaže: 

a) právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO (ak bolo pridelené) , štatutárny 

orgán; 

b) fyzická osoba - podnikateľ: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa 

miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, trvalý pobyt, rodné 

číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, štátne občianstvo; 

c) fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo 

(ak bolo pridelené), dátum narodenia, štátne občianstvo; 

1.2. kontaktné údaje uchádzača obsahujúce najmenej: korešpondenčnú adresu, 

telefonický kontakt aktívnej pevnej telefónnej siete alebo aktívnej siete 

mobilných operátorov, aktívnu e-mailovú adresu; 

1.3. ponúknutú kúpnu cenu a spôsob úhrady; 
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1.4. bankové spojenie a číslo účtu uchádzača  

 

K ponuke uchádzač prikladá tieto prílohy:   

a) doklad o zložení finančnej zábezpeky, 

b) návrh kúpnej zmluvy s doplneným návrhom údajov určených v návrhu 

zmluvy na doplnenie, vyznačených znakmi „[xxx]“, ktorý bude 

zohľadňovať súťažné podmienky v počte 2 vyhotovení, (príloha č. 1 OVS č. 

1/2022). Všetky vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným 

zástupcom (zástupcami) navrhovateľa, 

c) v prípade právnickej osoby, doklad preukazujúci právnu subjektivitu 

záujemcu (výpis z obchodného alebo obdobného registra). Zabezpečí 

vyhlasovateľ. 

d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, (príloha č. 2/1 OVS č. 1/2022) alebo 

(príloha č. 2/2 OVS č. 1/2022 ) 

e) u fyzickej osoby: písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v 

súlade so   zákonom o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 OVS č. 

1/2022). 

(Vzor Ponuky k OVS č. 1/2022 je na www.suchohrad.sk ) 
Ponuku v prípade manželov podávajú obaja spolu.  

Ponuku spolu so všetkými dokladmi a zmluvou v potrebnom počte vyhotovení 

a v súlade s  podmienkami musia byť vyhlasovateľovi doručené do podateľne 

Obecného úradu v Suchohrade do termínu 26.8.2022 do 12:00 hod. 

v zalepenej obálke s heslom: „Predaj  pozemkov“ a nápisom: „Do rúk starostu 

obce Suchohrad“ „Neotvárať“ na adresu: Obecný úrad, 900 64 Suchohrad č. 

140 s uvedením názvu/mena a priezviska, sídla/adresy odosielateľa (v prípade, 

že ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa uviesť aj IČO) 

 

V prípade ak máte otázky alebo potrebujete poradiť môžete sa obrátiť aj 

mailom na martina.vasekova@suchohrad.sk, starosta@suchohrad.sk  
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