Obec Iža – Izsa Község
Obecný úrad Iža – Községi Hivatal Izsa
Ďatelinová 315, 946 39 Iža


č.j.: 320/2022/2839
OZNÁMENIE
zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou
č. 03/2022

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 19/2022 zo dňa 25.4.2022 v súlade s
ustanoveniami § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov bol chválený zámer obce Iža na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Iža obchodnou verejnou súťažou:
Predmetom verejnej súťaže je:
Prenájom nehnuteľnosti, pozemok parcely CKN č. 7188 vinica o výmere 791m2, a parcely
CKN č. 7190, vinica o výmere 559m2, vedených na liste vlastníctva č.2905 k.ú. Iža vo
vlastníctve obce Iža, za podmienok uvedených v návrhu nájomnej zmluvy a za nasledovných
podmienok :
Cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu, Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, pri
osobnom doručení do podateľne Obecného úradu.
Predložená ponuka okrem ponúknutej hodnoty musí obsahovať všetky identifikačné
údaje účastníka, doplnené do návrhu nájomnej zmluvy, (meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu) v prípade právnickej osoby je potrebné
predložiť doklad o právnej subjektivite ( napr. výpis z obchodného registra nie starší ako
3 mesiace - originál alebo úradne overená fotokópia). Návrh nájomnej zmluvy tvorí súčasť
súťažných podkladov.
Lehota na predkladanie cenových ponúk je 5.10.2020- do 12,00 hod..
Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie určeným dňom na predkladanie ponúk.
Pri osobnom doručení obálka musí byť odovzdaná a zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Iži
Doklady a písomnosti predložené účastníkmi musia byť v slovenskom jazyku.
Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno odvolať po uplynutí lehoty, určenej
predkladanie cenových ponúk.

na

Otváranie obálok s ponukami: 20.6.2022 - o 12:00 hod..
Obálku treba opatriť nápisom „ Obchodná verejná súťaž – 03/2022 – Neotvárať“
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Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude úspešný záujemca, ktorý podá cenovú ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou prenájmu v €/ha/rok. Minimálna hodnota ponúknutej ceny je 16,EUR/ha//rok.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej súťaži.
Vyhodnotenie najvhodnejšej cenovej ponuky vykoná starosta obce. Výsledok vyhodnotenia
cenových ponúk predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva v Iži na schválenie prenájmu
obecným zastupiteľstvom.
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej ponuky oznámi obec všetkým záujemcom
o prenájom do 30 dní od schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom.
Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je predmetom prenájmu poskytne Ing.Tibor
Dittel, prednosta obecného úradu, Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, tel.:0905954609.

Prílohy:
návrh zmluvy
výpis z katastra nehnuteľnosti LV č.2905
kópia katastrálnej mapy parc.CKN č.7188 a 7190, kú. Iža

V Iži dňa 30.5.2022

Ing. István Domin
starosta obce
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