
               OBEC STRÁŽNE,  UL. RUŽOVÁ Č. 157/21, STRÁŽNE,    

            IČO:00331961, PSČ 076 52 

                    zastúpená Júliusom Horváthom, DiS., starostom obce  

                                email:  ocu.strazne@gmail.com 
                                 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a), ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje 

 

 

                                    Obchodnú verejnú súťaž  

 
o najvýhodnejší návrh – najvyššiu kúpnu cenu, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na  

prevod vlastníckeho práva k parcele č.695/16 orná pôda o výmere 1243m² v k. ú. 

Strážne  zapísaná na LV č.1, jedná sa o parcelu registra „E“, nachádzajúca sa 

v zastavanom území obce.   

 

     Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. 

Navrhovateľ musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach 

súťaže.  

  

     Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť na adrese: OBEC STRÁŽNE, IČO: 

00331961, so sídlom ul. Ružová č.157/21, Strážne, PSČ 076 52, v pracovných dňoch 

v čase od 08:00 hodiny do 11:30 hodiny. Na uvedenej adrese bude k nahliadnutiu 

list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy a taktiež na uvedenej adrese je možné 

dohodnúť presný termín obhliadky nehnuteľnosti. Minimálna ponuková výška 

kúpnej ceny pre účasť v obchodnej verejnej súťaži je 0,50 €/m2. Návrh na uzavretie 

zmluvy je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 

30.09.2021 do 10.00 hodiny na adresu: OBEC STRÁŽNE, IČO: 00331961, so 

sídlom ul. Ružová č.157/21, Strážne, PSČ 076 52 s označením „Obchodná verejná 

súťaž – predaj nehnuteľnosti  par.č.695/16“ „Neotvárať“. 

 

     Obchodná verejná súťaž bude vyhodnotená do 05.10.2021. Vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže 

alebo súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených 

s účasťou v tejto súťaži.   

 

 

 V Strážnom dňa 10.09.2021  

 

 

                                                                                                   Július Horváth, DiS. 

                                                                                                       starosta obce  
 

   

 

 

 

 
 

mailto:ocu.strazne@gmail.com


OZNÁMENIE 

 

OBEC STRÁŽNE, UL. RUŽOVÁ Č. 157/21,   IČO: 00 33 19 61, PSČ 076 52 oznamuje, 

že podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti par.č.695/16 orná 

pôda o výmere 1243m2 v k. ú. Strážne zapísaná na LV č.1, jedná sa o parcelu registra 

„E“, sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce - 

www.strazne.sk 

 

 

                

 


