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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 

Malá Bara- rodinný dom súp. č. 33  na parc. č. 5/35, parc. č. 5/35,  druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere140 m² , parc. č. 5/6, druh pozemku záhrady vo výmere 641 m², 

parc. č. 5/23, druh pozemku záhrady vo výmere 746  m², parc. č. 5/24, druh pozemku  

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 336 m², parc. č. 5/36, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 26 m² zapísané na liste vlastníctva č. 160. 

      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 s trvalým pobytom v obci 

Bara, starajúca sa o maloleté deti. 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 a od 13.00 

do 15.30 hod. 

Na uvedenej adrese bude k nahliadnutiu list vlastníctva a taktiež na uvedenej adrese je 

možné dohodnúť presný termín obhliadky nehnuteľnosti. Minimálna  ponuková výška kúpnej 

ceny pre účasť v obchodnej verejnej súťaži je 7200,- €. 

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

v termíne do 19.09.2018  do 12.00 hodiny na adresu: Obec Bara, Obecný úrad Bara, Veľká 

Bara 7,   076 32, s označením „Obchodná verejná súťaž – predaj rodinného domu – 

neotvárať“. 

      Obchodná verejná súťaž bude vyhodnotená dňa 20.09.2016. 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. 

Bara, 04.09.2018 

        Albert Csizmadia 

          starosta obce    
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