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Boris Císar, Cementárska 134/1, 91442 Horné Srnie

Obec Horné Srnie
Družstevná 430/1
91442 Horné Srnie

Vec: Žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži o 1-izbový byt

Dolupodpísaný

----======

d.

číslo:

trvale bytom Cementárska 134/3, 91442 Horné Srnie,

tel. čísr _nehnutel'nosti

Boris Císar,

. iiadarn o účasť v obchodnej verejnej súťaži na kúpu
- majetku

obce Horné Srnie (samostatná 1 - izbová bytová

jednotka - byt Č. 11 - o podlahovej ploche 31A7 mZ nachádzajúca sa v bytovom
obytnom dome súp. Č. 762/1 v Hornom Srní, vedená na LV č.2676, kat. úz. Horné
Srnie, vlastníctvo v l/l-ine Obec Horné Srnie s príslušenstvom)

Výška kúpnej ceny:

15'.tba-/

V Hornom Srní, dňa 20.11.2018
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podpis navrhovatel'a

Príloha:
čestné vyhlásenie navrhovatel'a
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Príloha Č. 1

Obchodná verejná súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Predaj nehnuteľnosti:
samostatná l-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 31,47 m', nachádzajúca sa na prvom
poschodí bytového domu súp. Č. 762 v Obci Horné Srnie, vedená na liste vlastníctva 2676, katastrálne
územie Horné Srnie, vlastníctvo v lIl-ine Obec Horné Srnie, vrátane prislúchaiúceho podielu 311744
na pozemkoch prislúchaiúcicli k bytovému domu.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
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1. Týmto ja, dolu podpísaný (á)
~.1.;?.~.~
. :.:. :
, trvale
bytom/so sídlom,
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.
ako navrhovateľ čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami vyššie
uvedenej obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásila Obec Horné Srnie. Zároveň vyhlasujem,
že som si vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto verejnej obchodnej súťaži
viazaný.
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2. Navrhovateľ ďalej čestne vyhlasuje, že:
a) nie je v konkurze, že sa proti nemu nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, že
nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
b) nie je v likvidácii,
c) nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,
d) všetky údaje uvedené v mojom návrhu sú pravdivé,
e) nemá voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky na zdravotnom poistení,
ktoré je vymáhané výkonom rozhodnutia,
f) nemá nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v
nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
g) disponuje finančnými prostriedkami na nákup predmetného bytu vo výške navrhnutej
kúpnej ceny,
h) v prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži odkúpi od vyhlasovateľa
nehnuteľnosť za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí pri podpise kúpnej zmluvy
3. Navrhovateľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podania návrhu (prihlášky) do obchodnej
verejnej súťaže nemá voči vyhlasovateľovi Obci Horné Srnie žiadne záväzky
(neuhradené nájomné, neuhradené faktúry, daňové nedoplatky, príp. iné nedoplatky).

"tne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa § 13
.ákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v súvislosti s touto obchodnou verejnou súťažou.
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meno, priezvisko, podpis, príp. pečiatka
oprávneného zástupcu

