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Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 7/2018  

na predaj pozemkov pod garáže - lokalita Hoštáky, Vrbové (2. kolo) 

 

Mesto Vrbové v zmysle uznesení MsZ vo Vrbovom č. 152/VI/2018 a č. 153/VI/2018 zo dňa 

28.06.2018 a v zmysle ustanovenia § 9, ods. 2, písm. b), § 9a, ods. 1, písm. a)  zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a noviel a podľa ust. § 281 až 288 Obchodného 

zákonníka týmto 

v y h l a s u j e  

obchodnú verejnú súťaž  

a vyzýva na podávanie najvýhodnejších súťažných návrhov na uzavretie kúpnych 

zmlúv k predaju nehnuteľností – jednotlivých pozemkov určených na výstavbu 

garáží vo vlastníctve Mesta Vrbové, nachádzajúcich sa v k. ú. Vrbové, a to: 

 

1.)  p. č. 325/88,   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

2.)  p. č. 325/93,   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

3.)  p. č. 325/94,   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

4.)  p. č. 325/95,   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

5.)  p. č. 325/96,   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

6.)  p. č. 325/97,   o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

7.)    p. č. 325/98,    o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

     8.)   p. č. 325/105,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

   9.)   p. č. 325/106,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

    10.)  p. č. 325/107,  o výmere 20 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 

 

Minimálna kúpna cena je v zmysle uznesenia MsZ č. 152/VI/2018 zo dňa 28.06.2018 stanovená 

vo výške 24,00 €/m2. 

 

Podrobné podmienky OVS č. 7/2018 (súťažné podklady) sú zverejnené na webovej stránke  

mesta www.vrbove.sk a v úradnej tabuli mesta Vrbové. 

 

  Vrbové, dňa: 25.07.2018    
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                                                                                          primátorka mesta 


