
Obec Muráň, IČO: 00 328 537 
Muráň 329, 049 01  Muráň 

zast.starostom obce Ing. Romanom Goldschmidtom 
 
 

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
( OVS - predaj 1/2012 ) 

 
 

Obec Muráň ako vyhlasovateľ vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. v 
platnom znení ( Obchodný zákonník ) súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
 

Predmetom návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy má byť nehnuteľnosť nachádzajúca sa v 
katastrálnom území Muráň vedená na LV č. 778 ako budova č.s. 380 postavená na pozemku - 
parcele reg. C p.č. 1453/15 o výmere 270m2 a pozemok-parcela reg. C p.č. 1453/23 zast.plochy a 
nádvoria o výmere 662 m2. 
 

Vyhlásená budova  pre obchodnú verejnú súťaž  bola užívaná od roku 1998 a je  
Turistickou ubytovňou vo vlastníctve Obce Muráň . Nachádza sa v obytnej zóne ,vo vzdialenosti 
cca 500 m od centra obce, a  autobusovej stanice. V okruhu do 500 m od predmetnej budovy je 
nákupné stredisko COOP Jednota, CBA Slovakia, cca 200 m je ZŠ s MŠ. Poloha budovy vzhľadom 
k centru obce a dopravným a komunikačným väzbám je výhodná. 
Občianska vybavenosť obce : Obecný úrad , Základná škola s materskou školou, Zdravotné 
stredisko (praktický lekár, zubný lekár), kostol, kaderníctvo, pošta, kompletná sieť obchodov 
a služieb, plyn, kanalizácia, verejný vodovod.  
 
 
Podmienkami obchodnej verejnej súťaže sú: 
 

1. Návrh kúpnej zmluvy sa podáva v písomnej forme. Navrhovateľ môže predložiť iba jeden 
návrh kúpnej zmluvy v štyroch vyhotoveniach . Ak navrhovateľ podá viac návrhov kúpnej 
zmluvy, budú všetky zo súťaže vylúčené. Návrh kúpnej zmluvy musí byť navrhovateľom 
podpísaný a musí byť v súlade s Občianskym zákonníkom a katastrálnym zákonom.  Návrh 
kúpnej zmluvy musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

2. Predmetom kúpnej zmluvy má byť nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území 
Muráň vedená na LV č.778 ako budova č.s. 380 postavená na pozemku - parcele reg. C p.č. 
1453/15. o výmere 270 m2 a pozemok - parcela reg. C p.č. 1453/23 zast. plochy a nádvoria o 
výmere 662 m2. 

3. Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti sa určuje na 80 000 €, zábezpeka sa určuje na 10 % 
z minimálnej kúpnej ceny, t.j. najmenej 8 000 €, ktoré musia byť  poukázané na účet 
predávajúceho vedený v peňažnom ústave: Všeobecná úverová banka,a.s., č.ú.: 
24924582/0200, variabilný symbol: 380 najneskôr v posledný deň určený na podávanie 
návrhov vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži. Kúpna cena musí byť uhradená do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy  pred podaním návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave: Všeobecná úverová 
banka,a.s., č.ú.: 24924582/0200, variabilný symbol: 380 
V prípade nedodržania termínu bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie navrhovateľom 
v poradí určenom po vyhodnotení predložených návrhov. 
Zábezpeka 10 % z minimálnej kúpnej ceny bude neúspešným záujemcom vrátená do 15 dní 

 odo dňa vyhodnotenia súťaže na účet záujemcu alebo spôsobom, akým ju zložil. 
V prípade odstúpenia od zmluvy víťazom obchodnej verejnej súťaže alebo nedodržaním 
bodu 5, prepadne jeho zábezpeka  v prospech obce Muráň. 
 



 
4. V návrhu kúpnej zmluvy musí byť dojednanie o tom, že kupujúci uhradí  poplatky  súvisiace 

s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 
5. V návrhu kúpnej zmluvy musí byť dojednané odstúpenie od kúpnej zmluvy pri nezaplatení 

kúpnej ceny v posledný deň splatnosti kúpnej ceny alebo nedodržania zámeru budúceho 
využitia budovy uvedeného v bode 11 písm. e). 

6. Zároveň musí byť zmluvne dojednané predkupné právo ako vecné právo, ktoré sa 
nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností (za rovnakú kúpnu cenu) . 

7. Návrh  kúpnej zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. Oprava  v predložených 
návrhoch kúpnej zmluvy sa vylučuje.  

8. Návrh kúpnej zmluvy možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá 
zverejneným podmienkam súťaže, od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť. 

9. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh kúpnej zmluvy, ktorý sa predloží po lehote určenej v 
podmienkach súťaže. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy kúpnej zmluvy, 
súťaž zrušiť,  ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku 
súťaže. 

10. Náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú. 
11. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je: 

a) písomný súhlas navrhovateľa so súťažnými podmienkami a doklad o úhrade 
zábezpeky, 

b) b) v prípade živnostníka originál alebo overená kópia aktuálneho výpisu zo 
živnostenského registra, u právnickej osoby originál alebo overená kópia aktuálneho 
výpisu z obchodného registra, nie staršie ako 3 mesiace, pričom doloženie      
neaktuálneho alebo nepravdivého výpisu sa bude považovať za snahu navrhovateľa 
uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie navrhovateľa zo 
súťaže, 

c) čestné prehlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky 
voči Obci Muráň, pričom doloženie neaktuálneho alebo nepravdivého vyhlásenia sa 
bude považovať za snahu navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a 
bude znamenať vylúčenie navrhovateľa zo súťaže, 

d) d) čestné prehlásenie navrhovateľa o tom, že neoprávnene neužíva  žiaden obecný    
pozemok alebo jeho časť a v  prípade, ak užíva, aj návrh na majetkoprávne 
vysporiadanie vo forme návrhu na odplatný prevod alebo  návrhu  nájomnej zmluvy, 

e) zámer budúceho využitia budovy - verejná vybavenosť, t.j. obchod, služby, 
administratíva, kultúra, zdravotnícke zariadenie.  

Poznamenáva sa, že budova nie je určená pre priemyselnú, stavebnú, poľnohospodársku výrobu, 
skladové  hospodárstvo a bývanie. Nie je možné ju oplotiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrhy môžu byť podávané odo dňa vyhlásenia na pošte alebo osobne v podatelni 
Obecného úradu v Muráni v zalepenej obálke s označením : 

 
,, OVS –   predaj 1/2012      -  neotvárať  " 

 
v lehote do 19.11.2012 do 14.00 hod. 

 
Vyhodnotenie návrhov kúpnej zmluvy sa uskutoční komisionálne na zasadnutí komisie menovanej 

starostom obce. 
Navrhovateľom bude výsledok oznámený písomne a bude odoslaný všetkým navrhovateľom po 

podpísaní návrhu kúpnej zmluvy starostom obce. 
 

Obhliadka   budovy sa zabezpečuje po telefonickej dohode na č.: 0905/527 420. 
Vyhlásené  v Muráni dňa 18.10.2012 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.114/2012 zo dňa 

18.10.2012 . 
 

 

     Ing. Roman Goldschmidt 
                                                                                                        starosta obce 
 

 

 

 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


