
OBEC BARA 

Obecný úrad, Veľká Bara 7, 076 32 

IČO: 00331295 

_________________________________________________________________________________ 

Tel.: 056/6792243, e-mail: obecbara@kid.sk 

Zverejnenie zámeru predať majetok obce a formy jeho predaja 

      V zmysle § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, obec Bara 

zverejňuje svoj zámer predať majetok obce – nehnuteľnosť, v katastrálnom území Veľká Bara, 

parcelné číslo 388/48, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 18 943 m² , konkretizovanú 

v geometrickom pláne 36210579, 58/2016 dňa 15.08.2016. 

      Spôsob predaja uvedeného majetku bude uzatvorením kúpnej zmluvy na základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení. 

      Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba alebo právnická osoba. Navrhovateľ 

musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.  

      Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť na adrese: Obec Bara, Obecný úrad Bara, Veľká Bara7,  

076 32 , a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 hodiny do 11.30 hodiny od 30.08.2016. 

Na uvedenej adrese bude k nahliadnutiu aj geometrický plán č. 58/2016 na uvedenú nehnuteľnosť. 

     Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke osobne alebo poštou 

v termíne do 26.09.2016  do 12.00 hodiny na adresu: Obec Bara, Obecný úrad Bara, Veľká Bara 7,   

076 32, s označením „Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku – neotvárať“. 

      Obchodná verejná súťaž bude vyhodnotená dňa 27.09.2016. Vyhlasovateľ si uplatňuje právo 

odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá 

nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 

      Obecné zastupiteľstvo v Bare svojim uznesením zo dňa 22.8.2016 schválilo predaj v zmysle §9a, 

ods. 1, písm. a) citovaného zákona a pri hlasovaní bolo splnené kvórum 3/5 zvolených poslancov. 

 

Bara, 26.08.2016 

        Albert Csizmadia 

          starosta obce   

  

            

           

                

 



 

Obec Bara, Veľká Bara 7, 076 32 
__________________________________________________________________________________ 

 

Výpis z uznesenia 

Obecného zastupiteľstva obce Bara zo dňa 22.08.2016 

 

    Podľa § 9 ods. 2 písm. b zákona č. 131/91 o majetku obce v znení neskorších predpisov Obecné 

zastupiteľstvo v Bare na svojom zasadnutí  

 

Schvaľuje: 

 

predaj nehnuteľného majetku obce – pozemok v katastrálnom území Veľká Bara, parcelné číslo: 

388/48, druh pozemku trvalé trávne porasty  o výmere 18 943 m² podľa geometrického plánu číslo 

36210579-58/2016 zo dňa 15.8.2016. 

a schvaľuje spôsob predaja: obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 zákona Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení. 

 

 

V Bare, dňa 23.8.2016 

                                  Albert Csizmadia 

            starosta obce   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


