
 
 

Obec Mýto pod Ďumbierom, 976 44  Mýto pod Ďumbierom č. 64 
 

vyhlasuje 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce  
  

par. KN – E č. 9301/1 o výmere 1216 m2, TTP, vedenej na LV č. 1534,  k. ú. Mýto pod 

Ďumbierom. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, územným plánom určený pre 

stavby rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu. 

 

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na 

úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa a v regionálnej tlači. 
  
Podmienky súťaže:  
 

1) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby . 

2)Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je 

uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením "Obchodná verejná súťaž - 

NEOTVÁRAŤ" .  

Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Mýto pod Ďumbierom, 976 44  

Mýto pod Ďumbierom č. 64 najneskôr do 12.00 hod. dňa 30.4.2021 

3) Rozhodujúci je návrh s najvyššou kúpnou cenou. Výška kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako 

30,- € / m2 plochy za pozemok par. KN – E č. 9301/1 o výmere 1216 m2 , TTP,  k. ú. Mýto 

pod Ďumbierom, určená obecným zastupiteľstvom.   

4) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej  verejnej súťaže k ohliadke  v pracovných 

dňoch od 9.00 do 15.00 od 22.3. do 29.4.2021 po dohode so starostom obce. 

5) Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom 

súťaže zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.  

6) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej 

súťaži. 

7) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo 

odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na internetovej 

stránke obce www.mytopoddumbierom.sk, navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne 

alebo osobne prevziať na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po 

stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených 

podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.  

Informácie na tel. č.: 048/ 6195106, 0905476918, 0905877556 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 22.3.2021 

Zvesené z úradnej tabule dňa ........... 2021 


