
OBEC ZÁHORCE 
Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce 

 
Telefón: Fax: E-mail: Webové sídlo: IČO: 

047 / 48 96 283 047/ 48 93 263 obec@zahorce.sk www.zahorce.sk 00319694 
 

V Záhorciach 21.11.2017 

 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
 

 

VYHLASOVATEĽ 

Obec:   Záhorce 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce  

Sídlo:   Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce   

IČO:   00319694 

DIČ:    2021243323 

IČ DPH:  -------- / Nie je platcom DPH  

Bankové spojenie:  VÚB Banka 

Číslo účtu:   5026 - 402 / 0200   

IBAN:   SK64 0200 0000 0000 0502 6402 

Kontaktná osoba:   PaedDr. Branislav Kázmer 

Email:    starosta@zahorce.sk 

Telefón:   +421918438870 

      

/Ďalej len „Vyhlasovateľ“/ 

 

v súlade s ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e 

 

obchodnú verejnú  súťaž 

„č. 1/2017 na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy “ 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu smerujúceho k uzavretiu budúcej kúpnej zmluvy ( ďalej len „ zmluva 

o budúcej kúpnej zmluve“) 

/ďalej len  „obchodná verejná súťaž“/ 

za týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

 

 

I. 

Predmet požadovaného záväzku 

 

1.1 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu smerujúceho k  uzavretiu 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľnosti - bytového domu, ktorá bude spĺňať kritériá 

stanovené zákonom č.  443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších právnych  

predpisov a zákonom č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania  a Vyhlášky Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 z 20. novembra 2015 o výške dotácie 

na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a 

výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu /ďalej len „Nehnuteľnosť/ vrátane technickej 

vybavenosti a pozemku pod Nehnuteľnosťou a k nej prislúchajúcom. 



2.1 Nehnuteľnosť sa musí nachádzať v katastrálnom území Obce Záhorce a pozemok pod Nehnuteľnosťou 

a k nej prislúchajúci s technickou vybavenosťou musí byť vo vlastníctve vlastníka nehnuteľnosti. 

3.1 Počet bytových jednotiek v Nehnuteľnosti bude v rozmedzí od 12 do 18 bytových jednotiek, priemerná 

podlahová plocha jednej bytovej jednotky bude do 56 m2. 

 

 

II. 

Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

 

2.1 Súťažný návrh musí obsahovať: 

a) Identifikáciu predkladateľa / ak ide o právnickú osobu názov, sídlo, IČO a štatutárneho zástupcu 

predkladateľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, meno a priezvisko, adresu   miesta   

podnikania, IČO , ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska/ 

b) v prípade právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov výpis z obchodného registra alebo 

živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace 

c) informáciu o počte doposiaľ postavených obdobných nehnuteľností v zmysle kritérií podľa ust. č. 1.1 

tejto verejnej obchodnej súťaže 

d) Písomné vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie, o tom, že uchádzač nemá záväzky voči 

Vyhlasovateľovi ani voči daňovému úradu 

e) Architektonicko-urbanistickú   štúdiu   alebo   projektovú   dokumentáciu Nehnuteľnosti 

umiestnenú na konkrétnom pozemku /uvedením čísla parcely alebo parciel a označením 

katastrálneho územia/ s navrhovanou koncepciou celého územia potrebnou pre územné rozhodnutie 

vrátane špecifikácie infraštruktúry a technickej vybavenosti  

f) návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorý musí obsahovať: 

- špecifikáciu predmetu budúcej kúpnej zmluvy so zapracovanými podmienkami podľa tejto výzvy 

- navrhovanú celkovú kúpnu cenu Nehnuteľnosti s vyčíslením ceny za 1 m2 podlahovej plochy 

bytovej jednotky  a zodpovedajúcej  technickej  vybavenosti  a v zmysle  vzorov  uvedených  na  

webovej stránke Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR, navrhovaná kúpna 

cena Technického vybavenia 

- splatnosť kúpnej ceny 

- podmienku uzavretia riadnej kúpnej zmluvy len za podmienky, že Vyhlasovateľ ako budúci 

kupujúci získa podporu formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 

Z. z. na účel obstarania Nehnuteľnosti a zároveň  dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. a to  na účel obstarania 

Nehnuteľnosti a zároveň na účel obstarania technickej vybavenosti s dotáciou 

- lehotu  na  uzatvorenie  budúcej  kúpnej  zmluvy 

 

 

III. 

Spôsob podávania návrhov 

 

3.1 Súťažný návrh do obchodnej verejnej súťaže predkladá predkladateľ písomne, v slovenskom jazyku, v 

zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Vyhlasovateľa.  

Obálku je potrebné viditeľne  označiť  textom:  „neotvárať súťaž  č. 1/2017 na uzatvorenie budúcej kúpnej 

zmluvy“. 

3.2 Súťažný návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 

na predkladanie návrhov.  

3.3 Predložený súťažný návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej 

vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predkladanie návrhov.  

3.4 Súťažné návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam obchodnej verejnej súťaže, alebo budú 

doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, budú odmietnuté. 



 

IV. 

Lehoty na podávanie návrhov a oznámenie vybraného návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

 

4.1 Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Vyhlasovateľa a webovom sídle Vyhlasovateľa. 

4.2 Súťažné návrhy môžu podávať navrhovatelia v termíne najneskôr do 15 dní  odo dňa začatia súťaže. 

4.3 Otvorenie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční do 5 pracovných  dní od uplynutia 

termínu na podávanie súťažných návrhov. 

4.4 Vyhlasovateľ uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení súťaže bez výberu 

súťažného návrhu alebo o zrušení súťaže na webovom sídle Vyhlasovateľa  a na úradnej tabuli 

Vyhlasovateľa do 15 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

4.5 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže oznámený jej výsledok. 

4.6 Vyhlasovateľ po ukončení súťaže bezodkladne upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, 

že ich návrhy sa odmietli. 

 

 

V. 

Ostatné ustanovenia obchodnej verejnej súťaže 

 

5.1 Vyhlasovateľ  súťaže  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  zrušiť  túto  obchodnú  verejnú  súťaž. Zrušenie 

obchodnej verejnej súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Vyhlasovateľa a  na webovom sídle 

vyhlasovateľa. 

5.2 Vyhlasovateľ   si   vyhradzuje   právo   odmietnuť   všetky   predložené   súťažné návrhy.    

5.3 Odmietnutie predložených súťažných návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní od 

rozhodnutia o odmietnutí. 

5.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 

vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

5.5 Vyhlasovateľ neuhrádza predkladateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 

verejnej   súťaži,   vrátane   urbanisticko-architektonickej   štúdie   alebo   projektovej   dokumentácie a 

predkladatelia v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 

 

 

VI. 

Kritéria hodnotenia predložených návrhov 

 

6.1 Predložené súťažné návrhy budú vyhodnotené podľa nasledovných kritérií: 

a)  Najlepšia urbanisticko-architektonická štúdia Nehnuteľnosti alebo projektová dokumentácia s 

navrhovanou koncepciou celého územia – hodnota kritéria najviac  50%. 

b) navrhovaná kúpna cena za 1 m2  podlahovej plochy bytovej jednotky a cena za technickú 

vybavenosť– hodnota kritéria najviac 40%. 

c) Počet  doposiaľ  postavených  Nehnuteľností  v zmysle  tohto  zámeru  súťaže – hodnota kritéria 

najviac 10%. 

6.2 Na základe týchto kritérií si Vyhlasovateľ vyberie ten návrh, ktorý získa najviac percent. V prípade 

rovnosti percent, je rozhodujúce kritérium 2. 

 

 

 

PaedDr. Branislav Kázmer 

starosta obce 
 



 

Vyvesené dňa: 21.11.2017    Zvesené dňa: 

 

Vyvesenie a zvesenie zámeru na úradnej tabuli Obce Záhorce a na webovom sídle obce 

www.zahorce.sk zabezpečil PaedDr. Branislav Kázmer.  
 


