
Obchodná verejná súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka  

- nehnuteľná vec: nebytové priestory o výmere 240 m², na adrese Veľká Ida 1, 044 55 Veľká 

Ida, v budove Základnej školy – miestnosti a ich príslušenstvo, a to školská kuchyňa 

s kuchynskými strojmi a kuchynským riadom, škrabka, chodba, kancelária, šatňa 

(toaleta + sprcha), sklad a pivnica, tvoriace stavebnú a funkčnú súčasť budovy – stavby 

so súpisným číslo 1, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, zapísanej na 

liste vlastníctva č. 6745, postavenej na pozemku parcelné číslo KN-C 3195/53, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4731 m², spôsob využívania pozemku: pozemok, na 

ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Veľká Ida, obec Veľká Ida, okres Košice-okolie, zapísaného v katastri 

nehnuteľností vedenom Okresným úradom Košice-okolie katastrálnym odborom, na liste 

vlastníctva číslo 6746. 

 

 
 

VYHLÁSENIE 

1. Týmto ja, dolu podpísaný (á) .........................................................................., trvale bytom/so 

sídlom, .......................................................................................................................... ako 

navrhovateľ čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami vyššie uvedenej 

obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásila Obec Veľká Ida. Zároveň vyhlasujem, že som si 

vedomý, že som svojím predloženým návrhom v tejto verejnej obchodnej súťaži viazaný.  

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) ku dňu podania návrhu do obchodnej verejnej súťaže nemá voči obci Veľká Ida žiadne 

záväzky.  

4. Ako navrhovateľ čestne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov 

podľa zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v 

súvislosti s touto obchodnou verejnou súťažou.  

 



 

V .................................... dňa .................................  

 

                                                                ....................................................................  

 

                                                  meno, priezvisko, podpis, príp. pečiatka oprávneného zástupcu 


