U z n e s e n i e č. 10
zo X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pakostove
konaného dňa 24.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Pakostove po prejednaní predložených
materiálov:
A: Berie na vedomie:
-

Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

B: Schvaľuje:
-

Schvaľuje rozhodnutie Obecného zastupiteľstva o odpredaji prebytočného
nehnuteľného majetku formou verejnej súťaže :

-

a/ pozemok : parcela C-KN č. 222/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
594 m2,
b/ pozemok : parcela C-KN č. 222/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
595 m2,
c/ pozemok : parcela C-KN č. 222/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
596 m2,
všetky zapísané na Liste vlastníctva č. 209, kat. územie Pakostov.

-

V minimálnej sume 5,- Eur/m2 (slovom: päť eur za štvorcový meter)

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej
súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Obce Pakostov, na
internetovej stránke obce
www.pakostov.sk
a v regionálnej tlači
(Podvihorlatské noviny ).
2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke – ktorá musí byť obci
doručená doporučenou listovou zásielkou na adresu sídla obce. Na obálke
záujemca musí uviesť: meno a priezvisko (resp. obchodné meno), adresu
záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.
V obálke záujemca musí predložiť nasledujúce podklady :
a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny,
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely
zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou, resp. súhlas
záujemcu – fyzickej osoby štatutárneho orgánu právnickej osoby (záujemcu) so
spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených
s obchodnou verejnou súťažou,

c) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči
nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné
konanie,
d) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými
podkladmi,
e) telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, ako aj vlastnoručný podpis
záujemcu (resp. štatutára záujemcu – právnickej osoby).

C: Zriaďuje:

D: Žiada:
Návrhová komisia:

......................................
....................................
Jozef Fedorko
starosta obce

