
Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku
obce Záhorská Ves

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
na prenájom majetku obce Záhorská Ves - pozemok

Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná Č. 29, 90065 Záhorská Ves
na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov,
v zmysle § 9a ods. 1 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisova
v zmysle uznesenia Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsi Č. 97/2019 zo dňa 22.10.2019

vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh

na uzatvorenie Zmluvy o nájme pozemku v Záhorskej Vsi

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "OVS") je výber najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutel'ného majetku obce - pozemku.
a/ parc. registra "E" Č. 433 o výmere 745 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoría. LV
1097
b/ parc. registra "E" Č. 434 o výmere 1032 m2, druh pozemku orná pôda, LV 1097

2. Minimálna požadovaná suma, za ktorú sa pozemok ponúka na prenájom, je 10 eur/mesiac.
Úhrada nájomného jednorázovo najneskôr k 15.decembru za príslušný rok.

3. Prenájom nehnutel'nosti je na dobu 5 rokov.
4. OVS sa začína dňom jej na zverejnenia webovej stránke obce, t.j. dňa 23.10.2019.
5. Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je 07. novembra 2019 do 12,00 hod.
6. Vyhodnotenie návrhov sa vykoná komisia dňa 07.novembra o 13 hodine na OcÚ ..
7. Oznámenie o vybranej ponuke zašle OcÚ v Záhorskej Vsi do 10 dní od vyhodnotenia súťaže

a vyzve navrhovatel'a víťazného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
8. Navrhovatel' predkladá svoj návrh podl'a týchto podmienok:

a) forma podania návrhov v písomnej forme,
b) možnosť zmeniť, doplniť, prípadne odvolať svoj návrh je do ukončenia lehoty na predkladanie
návrhov,
c) návrhy zmlúv do OVS sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditel'ným označením
"NEOTVÁRAŤ - OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PRENÁJOM",
d) návrh Zmluvy je potrebné doručiť poštou na adresu: Obecný úrad Záhorská Ves. Hlavná 29,
90065 Záhorská Ves alebo osobne do podatel'ne OcÚ,

10. Náležitosti návrhu Zmluvy:
o pri FO meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo adresa trvalého pobytu, overený

výpis zo živnostenského registra,
o pri PO obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku

konaniu, jeho podpis a pečiatka, originál výpisu z Obchodného registra,
o označenie kontaktnej osoby navrhovatel'a s kontaktom,
o navrhnutá výška nájomného za predmet súťaže,
o podnikatel'ský zámer,
o vlastnoručný podpis návrhu zmluvy.
o súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom Č. 18/2018 Z.Z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov
11. Pri výbere najvhodnejšieho nájomcu bude vyhlasovatel' postupovať podl'a § 286 ods. 2 zákona

Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom sa bude brať ohl'ad
najmä na ponúknutú cenu prenájmu, účel využitia nehnutel'nosti a iné dôležité kritériá.

12. Vyhlasovatel' si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
13. V prípade, že s navrhovatel'om víťazného návrhu nebude uzatvorená nájomná zmluva z dôvodu

na strane navrhovatel'a, vyhlasovatel' uzavrie zmluvu s navrhovatel'om, ktorý sa vo vyhodnotení
súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.



ZMLUVA o prenájme pozemku

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Obec ZáhorskáVes
zastúpená JUDr. Borisom Šimkovičom,
Hlavná 29/184,90065 ZáhorskáVes
IČO: 305219
č.účtu: SK240200 0000 0000 07420112

Nájomnca:

Čl. 1
Predmet zmluvy

1 Prenajímatel'je vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku:
a) parc. registra "E" Č. 433 o výmere 745 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV 1097
b) parc. registra "E" Č. 434 o výmere 1032 m2, druh pozemku orná pôda, LV 1097.

2. Predmetom zmluvy je prenájom pozemkov uvedených v ods. 10 celkovej výmere 1 777 m2, ktoré
nájomca bude využívať na pastviny a chov koní.

ČI.2
Doba trvania nájmu

1. Zmluva o prenájme sa uzatvára na základeVerejnej obchodnej súťažeschválenej Uznesením
OZ Č na dobu určitú 5 rokov.

ČI.3
Cena za prenájom

1. Cenapozemku sa stanovuje na základeVOS €/mesiac.
2. Úhrada nájomného za pozemok je jednorázovo najneskôr k 15. decembru za príslušný rok.

Čl. 4
Práva a povinnosti nájomcu a prenajímatel'a

1. Nájomca má právo používať pozemok na dohodnutý účel.
2. Nájomca má povinnosť chrániť a udržiavať pozemok v riadnom stave.
3. Nájomca sa zaväzuje udržiavať v čistote celý pozemok, pravidelne kosiť a čistiť.
4. Nájomca je oprávnený vykonať stavebné úpravy na pozemku len po predchádzajúcom

písomnom súhlase prenajímatel'a.
5. Po ukončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajatý pozemok v pôvodnom stave, ak

sa zmluvné strany nedohodli inak.



6. Nájomca nemôže prenechať predmet nájmu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímatel'a.

ČI. 5
Záverečné ustanovenie

1. Zmluvný vzťah môže byť ukončený dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou jednej zo
zmluvných strán. Výpovedná lehota sa stanovuje na 6 mesiacov, pričom začne plynúť
nasledujúci mesiac po doručení výpovede.

2. Každá zmena zmluvných podmienok bude riešená písomne dohodou oboch strán ako
číslovaný dodatok k pôvodnej zmluve.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každástrana obdrží jedno

vyhotovenie.

V Záhorskej Vsi dňa

Prenajímatel' Nájomca


