Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľnosti, parc. č. 68/4

OBEC RADOŠINA, ŠKOLSKÁ 416, 956 05 RADOŠINA
OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK/NÁVRHOV
V RÁMCI VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ, obec Radošina, so sídlom Školská 416, 956 05 Radošina dňa 01.08.2019 zverejnil verejnú obchodnú
súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s
použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj nehnuteľného majetku obce:
- nehnuteľnosť: parcelné číslo 68/4 „C“, súpisné číslo 29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1830 m2,
katastrálne územie Bzince, obec Radošina, okres Topoľčany, list vlastníctva č. 156

v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže článkom IV. Podmienky obchodnej verejnej súťaže bodom 6.
predlžuje lehotu na predkladanie ponúk/návrhov z pôvodnej lehoty do 30.08.2019 do 15:00 hod. na novú
lehotu ukončenia predkladania návrhov súťaže do 30.09.2019 do 15.00 hod.

Dôvod: Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/návrhov dáva lepší predpoklad na kvalitnejšiu prípravu
ponuky/návrhu zo strany záujemcov, resp. zvýšenie počtu predložených ponúk/návrhov.

V dôsledku predĺženia lehoty ukončenia predkladania návrhov súťaže boli upravené nasledovné časti
Podmienok obchodnej verejnej súťaže:
III.

Časový plán súťaže

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 30.09.2019 do 15:00 hod.
3. Vyhodnotenie návrhov súťaže: 07.10.2019
IV.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje predložené návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie
ponúk, t.j. do dňa 30.09.2019, do 15.00 hod.
VII.

Kritéria hodnotenia návrhov

2. Na otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov bude menovaná Komisia, ktorá bude pozostávať
z poslancov Komisie pre miestny rozvoj. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie. Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne 07.10.2019.

Vyhlasovateľ zároveň uvádza, že všetky ostatné časti Podmienok obchodnej verejnej súťaže na
a súvisiacich podkladov na vyššie uvedený predmet verejnej obchodnej súťaže zostávajú nezmenené.
V Radošine, dňa 03.09.2019 JUDr. Marta Kolková, starostka obce

