
Obchodná verejná súťaž na predaj 

stavebných pozemkov pre IBV 

 v obci Vinodol  

 
  

Vyhlasovateľ:   Obec Vinodol, Obecná ul.473/29, 9561 06 Vinodol, IČO: 003108625, 

bankové spojenie č. ú. : SK14 5600 0000 0022 3065 5001, Prima banka  

vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a, ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, obchodnú verejnú súťaž k predaju majetku obce v  súlade 

s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva 

k nehnuteľnostiam obce parcelné číslo 730/161, 730/162, 730/163, 769/7, 769/8,769/9, 

769/14, 769/15, 769/16, 769/17, 769/18 parciel registra CKN s týmito  podmienkami: 

záväzné súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“). 

I. Predmet OVS 

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS, a to samostatne po jednotlivých pozemkoch: 

č.1/ p. č.730/161, orná pôda, vo výmere 689 m², 

č.2/ p. č.730/162, orná pôda, vo výmere 681 m², 

č.3/ p. č730/163, orná pôda, vo výmere 663 m², 

č.4/ p. č.769/7, orná pôda, vo výmere 693 m², 

č.5/ p. č.769/8, orná pôda, vo výmere 710 m², 

č.6/ p. č.769/9, orná pôda, vo výmere 702 m², 

č.7/ p. č.769/14, orná pôda, vo výmere 779 m², 

č.8/ p. č.769/15, orná pôda, vo výmere 834 m², 

č.9/ p. č.769/16, orná pôda, vo výmere 835 m², 

č.10/ p. č.769/17, orná pôda, vo výmere 834 m², 



č.11/ p. č.769/18, orná pôda, vo výmere 781 m², 

zapísané na LV č. 1140 v katastrálnom území  Dolný Vinodol, v podiele 1/1 v prospech 

vlastníka Obec Vinodol.                                                                                                        

V zmysle platného územného plánu obce sú tieto pozemky určené pre 

individuálnu výstavbu rodinných         

domov.                                                                                                                                          

Vyhlásená minimálna kúpna cena, za ktorú sa predmet OVS ponúka na predaj je cena 

stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 28,- eur/m² ,  na základe znaleckého 

posudku a nákladov na obstaranie daných pozemkov. 

II. Zásady obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ OVS trvá 

a) ponúknutá kúpna cena za  nehnuteľnosti nesmie byť nižšia ako vyhlásená min. kúpna cena 

t.j.: 

č.1/ p. č. 730/161, minimálna kúpna cena 19 292,- €, 

č.2/ p. č. 730/162, minimálna kúpna cena 19 068,- €, 

č.3/ p. č. 730/163, minimálna kúpna cena 18 564,- €, 

č.4/ p. č. 769/7, minimálna kúpna cena 19 404,- €, 

č.5/ p. č. 769/8, minimálna kúpna cena 19 880,- €, 

č.6/ p. č. 769/9, minimálna kúpna cena 19 656,- €, 

č.7/ p. č. 769/14, minimálna kúpna cena 21 812,- €, 

č.8/ p. č. 769/15, minimálna kúpna cena 23 352,- €, 

č.9/ p. č. 769/16, minimálna kúpna cena 23 380,- €, 

č.10/ p. č. 769/17, minimálna kúpna cena 23 352,- €, 

č.11/ p. č. 769/18, minimálna kúpna cena 21 868,- €, 

b) Pozemok sa bude predávať v kolách, pričom ďalšie kolo sa môže uskutočniť iba v prípade, 

ak sa pozemok v predchádzajúcom kole nepredá, alebo nebude na pozemok uzatvorená 

zmluva v stanovenom termíne. 

c) V prvom kole sa môžu uchádzať iba občania s trvalým pobytom v obci Vinodol, alebo deti 

rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Vinodol, najneskôr ku dňu vyhlásenia tejto OVS, 

pričom musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky voči obci Vinodol.  

d) Cenovú ponuku bude záujemca podávať vyplnením formulára cenového návrhu, ktorý je 

prílohou súťaže. S podaním cenovej ponuky musí záujemca zaplatiť aj zábezpeku  v sume 

5.000,- €. Zábezpeku vloží  záujemca na účet obce Vinodol a do poznámky pre prijímateľa 

uvedie svoje meno a priezvisko. Zábezpeka slúži na viazanie ponuky a ako garancia využitia 



predmetu opísaného v bode I. Ak záujemca po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov 

stiahne svoju ponuku, alebo ak bol úspešný a odmietne uzavrieť zmluvu, jeho zábezpeka 

prepadne v prospech obce. Zábezpeka neúspešného záujemcu sa vracia do 7 dní od 

zverejnenia výsledkov OVS na webovej stránke obce. Úspešnému uchádzačovi bude 

zábezpeka vrátená až po splnení podmienok uvedených v bode II. ods.i  

d) S úspešným uchádzačom bude najskôr o 14 dní od vyhlásenia výsledkov OVS na webovej 

stránke obce podpísaná zmluva s podmienkami  a lehotami odovzdania pozemku. Kupujúci 

uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

e) Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

f) Každý uchádzač a tiež aj manželia môžu dať iba jeden cenový návrh v OVS. 

h) Predávajúci si uplatňuje právo spätnej kúpy pozemku v jeho prospech v prípade, že 

kupujúci bude mať zámer predať pozemok do 5 rokov od podpisu kúpnej zmluvy, pričom toto 

právo spočíva v povinnosti kupujúceho spätne odpredať predávajúcemu nehnuteľnosť pri 

uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim iba v prípade, ak pozemok nebude zastavaný 

stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho alebo nebude priľahlou plochou, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu vo 

vlastníctve kupujúceho. Kupujúci predávajúcemu spätne odpredá pozemok v nadobúdacej 

hodnote. 

i) Kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy bude mať 

vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu rodinného domu a zároveň bude mať 

uzatvorenú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie. Ak tak neurobí, zábezpeka v sume  

5.000,-, ktorú vloží pri podaní cenovej ponuky OVS, prepadne v prospech obce. 

j) Záujemca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v OVS. 

k) Pozemok sa predáva bez infraštruktúry a sietí. K pozemku bude privedená samostatná 

prípojka na elektrickú energiu a vodu, čo zabezpečí predávajúci a tieto sú v cene pozemku. 

Predpokladaný termín zapojenia je do 31.12.2021. Pripojenie odberného miesta pre vodu 

a elektrinu si zabezpečí a poplatky hradí  kupujúci. Pozemky budú bez plynofikácie. 

 

III. Povinné náležitosti návrhu do OVS, spôsob podávania návrhov, okruh možných 

navrhovateľov v OVS 

a) Forma podávania návrhov je písomná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. V návrhu musí byť 

uvedené číslo parcely, ktorú chce odkúpiť a ponúknutá cena. V jednom návrhu môže 

navrhovateľ požadovať o odkúpenie len jednej parcely. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

   Povinnými náležitosťami návrhu do OVS sú: 



- presné označenie navrhovateľa: meno, priezvisko,  rodné priezvisko, bydlisko, dátum 

narodenia,    tel. číslo,  e-mail, 

 -čestné prehlásenie , že navrhovateľ má splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky 

voči vyhlasovateľovi OVS, 

  - bankové spojenie a číslo účtu uchádzača uvedené v tvare IBAN, 

   - navrhovaný účel využitia predmetu kúpy, 

   - vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi, 

   - súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri 

predaji majetku vo vlastníctve obce Vinodol v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

    -vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude 

obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy v prípade formálnych nedostatkov, pokiaľ 

uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov 

vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej 

lehote. 

Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 

podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním 

stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne 

doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov. 

b) Návrhy do OVS sa predkladajú, resp. doručujú v zalepenej obálke, s výrazným označením 

„OVS - predaj stavebného pozemku č. X “ (X – je číslo pozemku o ktorý ma uchádzač záujem podľa prílohy 

„ mapka umiestnenia pozemkov IBV Novohorská ul, Vinodol“)  s viditeľným označeným textom 

„NEOTVÁRAŤ“ a to na adresu vyhlasovateľa súťaže: Obec Vinodol, Obecná ul.473/29, 951 

06 Vinodol (osobne do podateľne na Obecnom úrade vo Vinodole, resp. prostredníctvom 

pošty na vyššie uvedenú adresu). Navrhovateľ na obálke uvedie svoju presnú a úplnú adresu. 

Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia 

a zabezpečí, aby návrhy zostali uzavreté do stanovenej doby ich otvárania. 

c) Účastníkom súťaže musí byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Navrhovatelia musia mať 

splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky voči vyhlasovateľovi OVS. Navrhovatelia 

nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS. 

d) Každý uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom 

predmetu kúpy. 

IV. Časový plán OVS, lehoty na podávanie návrhov do OVS, termín zasadnutia komisie, 

kritéria na vyhodnotenie OVS 

a) Vyhlásenie OVS: 25.06.2020 

b) Ukončenie predkladania návrhov do OVS: 31.08.2020 o 15:30 hod. 



Rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne OcÚ  v čase úradných hodín. Pri 

doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Návrh doručený po stanovenom 

termíne nebude do súťaže zaradený. 

c) Termín zasadnutia komisie na vyhodnotenie OVS, otváranie obálok a vyhodnotenie 

súťažných návrhov bude 04.09.2020 o 17:00 hod.  na Obecnom úrade vo Vinodole. Toto 

zasadnutie je verejné pre všetkých účastníkov OVS.                                                                                                                   

d) Komisia na vyhodnotenie OVS:    

1. Komisia na vyhodnotenie OVS je menovaná OcZ vo Vinodole. Komisia je spôsobilá 

vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov.    

2. Komisia roztriedi návrhy podľa čísla pozemkov.    

3. Pred otvorením prvého návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov 

k danému pozemku a skontroluje neporušenosť obálok 

4. Po otvorení obálky predseda prečíta cenový návrh, komisia skontroluje oprávnenosť 

záujemcov o zapojenie sa do súťaže a tiež zloženie zábezpeky. Kto sa preukáže ako 

neoprávnená osoba, teda osoba bez trvalého pobytu v obci Vinodol, alebo nie je 

dieťaťom  rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Vinodol bude zo súťaže vylúčená. 

Z ďalšieho procesu súťaže bude vylúčená tiež osoba, ktorá nezloží zábezpeku. 

5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená 

a sídla uchádzačov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané 

ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia.  

6. Členovia komisie vyhlásia poradie uchádzačov a podpíšu zápisnicu. 

7. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov sa otvárať nebudú. 

e) Kritériom na hodnotenie predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena 

za predmet OVS, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna požadovaná cena. Víťazom OVS 

bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, t.j. návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, 

ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie 

č.2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa 

poradia.  

f) Vyhlasovateľ OVS – Obec Vinodol písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom OVS 

do 10 dní odo dňa schválenia výsledkov OVS komisiou. Oznámenie výsledkov súťaže 

navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie nehnuteľností – 

predmetu OVS, predložený cenový návrh, uvedenie poradia v OVS a informáciu o prijatí, 

resp. odmietnutí predloženého návrhu. 

g) V prípade, ak vyhlasovateľ OVS – Obec Vinodol z akéhokoľvek dôvodu neuzatvorí kúpnu 

zmluvu s víťazom OVS alebo dôjde k jej zániku, je vyhlasovateľ OVS – Obec Vinodol 

oprávnený vyhlásiť novú súťaž. 

h) Maximálna lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je do 60 dní odo dňa zverejnenia 

zápisnice komisie na vyhodnotenie návrhov na webovej stránke a úradnej tabuli obce 

Vinodol. Ak do tejto doby úspešný uchádzač neuzatvorí zmluvu, pozemok sa ponúkne 

v ďalšom kole OVS a zábezpeka v sume  5.000,-, ktorú vložil pri vyhlásení OVS, prepadne 

v prospech obce Vinodol. 



i)   Ak by boli na ten istý pozemok predložené ako najväčšie dve, alebo viacero rovnakých 

ponúk, nebude prijatá ani jedna z ponúk a bude vyhlásená nová súťaž. 

 

V. Ďalšie podmienky OVS 

Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž 

kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si 

taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk 

alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná 

spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 

VI. Ostatné informácie o OVS 

a) Znenie súťažných podmienok, základné informácie o predmete OVS (podklady pre OVS) 

je možné získať 

- na adrese: Obec Vinodol, Obecná ul.473/29, 9561 06 Vinodol, 

- na internetovej stránke: www.obec-vinodol.sk  

- centrálnej úradnej elektronickej úradnej tabuli 

b) Kontaktná osoba zo strany vyhlasovateľa OVS určená na styk s navrhovateľmi: Peter 

Straňák, starosta obce Vinodol, t.č. 0919 238 400. 

c) Obhliadka nehnuteľností sa vykoná na dožiadanie v telefonicky dohodnutom termíne 

s kontaktnou osobou zo strany vyhlasovateľa OVS. 

d) Tieto súťažné podmienky na predaj predmetu OVS boli zo strany vyhlasovateľa OVS 

schválené Uznesením obecného zastupiteľstva vo Vinodole č. 169/2020, dňa 25.06.2020 

 

 

 

Vo Vinodole, dňa : 25.06.2020                                           - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                                                   Peter Straňák 

                                                                                                    starosta obce   

 

 

 

http://www.obec-vinodol.sk/


Prílohy OVS: 

- Návrh kúpnej zmluvy 

- Identifikácia pozemkov (mapka umiestnenia pozemkov) 

- Formulár vzorového cenového návrhu 

- Vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov a ČV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÚPNA ZMLUVA 

 

Uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zák. č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov  dnešného dňa medzi: 

 

predávajúcim:  Obec  Vinodol  

   so sídlom Obecná ulica 473/29, 951 06 Vinodol 

   zast. starostom obce p. Petrom Straňákom,  

rod. priezvisko: ..........,  

nar.:   .................., r.č. ....................  . 

    bytom ......................, Vinodol, štátny občan SR 

   IČO: 00308625 

   DIČ: 2020408445 

   IBAN:  SK14 5600 0000 0022 3065 5001 

a 
 

 

kupujúcim:  meno, priezvisko, rod. priezvisko, nar........... , r.č. …........ 

   bytom …........................     štátny občan SR              

 

 

ohľadom nehnuteľností nachádzajúcej sa  

v obci  Vinodol a kat. úz. Dolný Vinodol 

 

za týchto podmienok: 

I. 
 

 Predávajúci je výlučným vlastníkom v celosti 1/1 nehnuteľnosti registra „CKN“ 

označenej ako parc. č. …....... orná pôda  o výmere ….......m
2
. 

 Uvedená nehnuteľnosť je  zapísaná na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v LV 

č. 1140 pre obec  Vinodol a kat.úz. Dolný Vinodol.  

 

II. 
 

 Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosť uvedeného v bode I. tejto zmluvy
 
v 

celosti  a kupujúci kupuje túto nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva / 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov  1/1.  

 Predávajúci prehlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, vecné 

bremená a ani iné právne vady, ani žiadne iné práva tretích osôb.  

 Kupujúci prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s predmetom prevodu, ktorý pozná z 

vlastníckych dokladov, ako i obhliadky na mieste samom. 

 

III. 
 

 Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že vzájomne dohodnutá kúpna cena predmetu 

prevodu činí ….........-€ (slovom: ….................... euro). Uvedená kúpna cena je výsledkom 

obchodnej verejnej súťaže na predaj uvedenej nehnuteľnosti uskutočnenej predávajúcim dňa 

….................... 

 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpnu cenu uhradí kupujúci na horeuvedený 

účet predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.  



 Predávajúci a kupujúci sa zároveň dohodli na tom, že návrh na vklad do KN bude 

podaný až po uhradení celej kúpnej ceny predávajúcemu. 

 

IV.  
 

 Predávajúci a kupujúci berú na vedomie, že k forme prevodu nehnuteľnosti uvedenej  

v bode I. tejto zmluvy dalo súhlas Obecné zastupiteľstvo Obce Vinodol na svojom …........... 

zasadnutí, ktoré sa konalo dňa …................... a k samotnému prevodu nehnuteľnosti uvedenej  

v bode I. tejto zmluvy na kupujúcu dalo súhlas Obecné zastupiteľstvo Obce Vinodol na 

svojom …. ...zasadnutí, ktoré sa konalo dňa ….................... Zápisnice z rokovania Obecného 

zastupiteľstva Obce Vinodol zo dňa …...................... a …...................  a výpisy z uznesení 

uvedených obecných zastupiteľstiev budú tvoriť prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností.  

 

V. 
 

 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na práve spätnej kúpy nehnuteľnosti tvoriacej 

predmet prevodu v prospech predávajúceho v prípade, že kupujúci bude mať zámer predať 

nehnuteľnosť do piatich  rokov od podpisu kúpnej zmluvy, pričom toto právo spočíva v 

povinnosti kupujúceho spätne odpredať predávajúcemu nehnuteľnosť pri uplatnení práva 

spätnej kúpy predávajúcim iba v prípade ak nehnuteľnosť nebude zastavaná stavbou 

rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho, alebo nebude priľahlou plochou, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok vo vlastníctve kupujúceho.  

 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade spätného predaja nehnuteľnosti bude 

kúpna cena v tej istej cene za akú ju nadobúda kupujúci na základe tejto kúpnej zmluvy.  

 Kupujúci sa zároveň zaväzuje, že najneskôr do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy 

bude mať vydané právoplatne povolenia na stavbu rodinného domu na predmete prevodu a 

zároveň bude mať uzatvorenú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie.  

 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak tak kupujúci neurobí, zábezpeka v sume 

5.000,-€, ktorú zložil pri podaní cenovej ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže, zostáva 

vlastníctvom predávajúceho.  

 

VI. 
 

 Kupujúci berie na vedomie, že nehnuteľnosť tvoriaca predmet prevodu sa predáva bez 

infraštruktúry a sietí.  

 K nehnuteľnosti tvoriacej predmet prevodu budú privedené samostatné prípojky na 

elektrickú energiu a vodu, čo zabezpečí predávajúci a náklady s tým spojené sú zahrnuté v 

cene nehnuteľnosti tvoriacej predmet prevodu.  

 Samotné pripojenie odberného miesta pre vodu a elektrinu sa zabezpečí na vlastné 

náklady kupujúci. Nehnuteľnosť sa predáva bez plynofikácie.  

 

VII. 
 

 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, 

návrhu na vklad, ako i príslušný správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.  

 

VIII. 

 



 Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva nadobudne právne účinky 

dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Týmto dňom prechádza 

na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu prevodu. 

 

IX.  

 

 Na základe tejto zmluvy bude na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor zapísaný 

vklad vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy na kupujúceho.  

 

X.    
 

 Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi 

zmluvnými prejavmi viazaný až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného 

Okresného úradu, katastrálny odbor o povolení, alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva 

predmetu kúpu v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy. 

 V prípade ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor preruší konanie o vklade 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho, 

zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytovať súčinnosť a odstraňovať nedostatky tejto 

zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN, prípadne jeho príloh.  

 Účastníci tejto zmluvy zároveň prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli 

dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, a že sú na právne 

úkony plne spôsobilí a keďže znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, 

túto na znak súhlasu dnešného  dňa po jej prečítaní vlastnoručne podpisujú. 

  

Vo Vinodole dňa ….......................... 

 

 

 

 

 ---------------------------    ----------------------- 

  Obec Vinodol      kupujúci    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



    

Formulár cenového návrhu  

na výber najvhodnejšej ponuky na predaj pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy  

 

Vyhlasovateľ OVS : Obec Vinodol, Obecná ul.473/29, 951 06 Vinodol 

 

Kupujúci :  
 
Meno a priezvisko:  ....................................................................................... 
 
Rodné priezvisko: ....................................................................................... 
 
Dátum narodenia: ....................................................................................... 
 
Trvale bytom:  ....................................................................................... 
 
Tel.číslo / email:              ...................................................................................... 
 
Bankové spojenie v IBAN: ................................................................................... 
 
 
Charakteristika kupujúceho (správne sa zakrúžkuje) : 

a) Občan Vinodolu s trvalým pobytom najneskôr ku dňu vyhlásenia OVS 
b) Dieťa občana Vinodolu s trvalým pobytom najneskôr ku dňu vyhlásenia OVS 

V prípade b) uviesť meno, priezvisko, trvalý pobyt občana Vinodolu s trvalým pobytom 
najneskôr ku dňu vyhlásenia OVS 
Meno a priezvisko rodiča s trvalým pobytom v obci Vinodol 
 
............................................................................................................................................ 

 
 
Má záujem o kúpu pozemku č. : ...................... 
 
p. č. ..........................., vo výmere .................. m² 
 
 
 
Moja ponuková cena pre tento pozemok je : ..........................................€ / m2   

 
 
Účel, pre ktorý mám záujem pozemok kúpiť a predpokladaný termín splnenia účelu: ................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Dátum : 
 
 



 
Podpis : 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA OBCHODNEJ VEREJNEJ 

SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže : Obec Vinodol, Obecná ul.473/29, 951 06 Vinodol 

 
 

Účastník obchodnej verejnej súťaže (Meno, priezvisko, bydlisko) :  

.............................................................................................................................................................. 

 
 

týmto čestne vyhlasuje, že 
 
 
• súhlasí s podmienkami  o b c h o d n e j  v e r e j n e j  s ú ť a ž e , ktoré sú určené v jednotlivých 
dokumentoch poskytnutých vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže, 

 
 
• je dôkladne oboznámený s celým obsahom obchodnej verejnej súťaže, špecifikáciou predmetu 
obchodnej verejnej súťaže,návrhom obchodných podmienok v ich celom rozsahu a s ich obsahom 

bez výhrad súhlasí, 

 
• v š e t k y  doklady, dokumenty, vyhlásenia a ú d a j e  uvedené  v ponuke sú  pravdivé  a úplné, 
 
• má splnené všetky daňové a iné povinnosti a záväzky voči obci Vinodol 

 
• týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) o spracovávaní mojich osobných 
údajov uvedených v tomto vyhláseníverejnej obchodnej súťaže pre Obec Vinodol (viď. „Politika 
informovanosti dotknutej osoby“, https://obec-vinodol.sk).Zároveň beriem na vedomie práva 
dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR. 
 
 
 
 
 
Dátum : 
 
Meno a priezvisko oprávnenej osoby účastníka súťaže : 
 
Podpis oprávnenej osoby účastníka súťaže : 
 

 

 

 


