
Zverejnenie zámeru na priamy predaj nehnuteľného majetku obce  

 
Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO: 00314048 v súlade s ustanoveniami 

§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 zo dňa 
25.09.2015 a v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Klokočov  č. 191/2016 zo dňa 

26.08.2016 a  č. 254/2017 zo dňa 24.02.2017 zverejňuje zámer na priamy predaj  
nehnuteľného majetku obce: 

 
1. Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Klokočov zapísané na LV č. 14460 vedenom na 

Okresnom úrade Čadca, katastrálny odbor, k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres 
Čadca a to: 

byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. poschodí v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele 
CKN 6601/2 v podiele 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu je 2624/26484  a 
nebytový priestor č. 12 nachádzajúci sa v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele 
CKN 6601/2 v podiele 1/1. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu je 10132/26484 a 
2. Nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Klokočov zapísaná na LV č. 14461 vedený na 

Okresnom úrade Čadca, katastrálny odbor, k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres 
Čadca a to: 

Pozemok parcela CKN 6601/2 – zastavaná plocha o výmere 384 m2 v podiele  1/3 
(128 m2) 

za kúpnu cenu minimálne vo výške 21 150 €  
(Cena je stanovená znaleckým posudkom č. 139/2016 zo dňa 06.10.2016 vo výške 21 000 € + cena za 

vypracovanie znaleckého posudku 150 €) 
 
Nehnuteľnosť je možné využiť na bývanie. 
 
Záujemca predkladá ponuku na adresu: Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22  Klokočov 
v uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou záujemcu a označenej heslom: 
„Byt č. 3, nebytový priestor a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
v dome č.s. 1083 a pozemok CKN 6601/2 v podiele 1/3 v kú Klokočov – ponuka - NEOTVÁRAŤ“ 
 
Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 31.03.2017 do 12.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia 
ponuky, nie dátum poštovej pečiatky) 
 
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 31.03.2017 o 13.00 h v kancelárii starostky obce, Obecný úrad 
Klokočov č. 962 
 
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber kupujúceho bude dátum a čas 
doručenia ponuky. 
 
Ak komisiou vybratý záujemca odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, predmetná nehnuteľnosť môže 
byť odpredaná záujemcovi, ktorý skončil vo výberovom konaní ako ďalší v poradí za podmienky, že 
jeho ponuková kúpna cena nebude nižšia ako minimálna. 
 
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom 
predaji majetku obce. 
 
 
 



 
Prevod vlastníctva nehnuteľnosti pre navrhovateľa, ktorý predloží najvýhodnejší návrh, podlieha 
schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov. 
 
Kupujúci uhradí správne poplatky za podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
Obec Klokočov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky 
predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. 
 
 
Podmienky predkladania ponuky 
 

1. Predloženie ponuky: 
1.1. Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku. 
1.2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero   
        ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na priamy predaj vylúčené. 

         1.3.Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu  
              stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. 
 

2. Rozsah ponuky: 
2.1. Označenie nehnuteľnosti – predmetu kúpy podľa zverejneného zámeru 
2.2. Výška ponúknutej kúpnej ceny 
2.3. Účel využitia nehnuteľnosti 
2.4. Identifikačné údaje záujemcu: 

� u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán 
� u fyzických osôb: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko (aj u mužov), dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu. V prípade, že účastníkom 
zmluvného vzťahu budú manželia, je potrebné uviesť identifikačné údaje oboch 
manželov, tel. kontakt 
 

3. Povinné prílohy predkladanej ponuky: 
3.1. Aktuálny výpis z obchodného, živnostenského registra (ak je záujemcom právnická  
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) nie starší ako 3 mesiace 
3.2. Súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely  

zabezpečenia úkonov spojených so zámerom a následným uzavretím kúpnej zmluvy 
podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3.3. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami zámeru na priamy predaj 
nehnuteľnosti 

3.4. Vyhlásenie záujemcu, že má voči obci a jej organizačným zložkám vyrovnané všetky 
záväzky 

3.5. Vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré nemôžu priamym predajom 
nadobúdať majetok obce Klokočov v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (príloha č. 1). 

 
4. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

4.1. Ponuku je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu v Klokočove, Klokočov 
962, 023 22  Klokočov 

4.2. Lehota na predkladanie ponuky do 31.03.2017 do 12.00 h (rozhodujúci je dátum 
doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). 

 



4.3. Do procesu hodnotenia bude zahrnutá len tá ponuka, ktorá bola predložená 
v stanovenej lehote a ktorej obsah zodpovedá uverejnenému rozsahu ponuky 
a povinných príloh – bod 2. a 3. 

 
 
 
Bližšie informácie a termín obhliadky ponúkanej nehnuteľnosti budú záujemcom poskytnuté na 
telefónnom čísle: 
041/43 58 110 kl. 12, 0948 466 770 Veronika Haferová, starostka obce 
041/43 58 110 kl. 17 Ing. Veronika Gajdičiarová, referát miestnych daní a pozemkov 
041/43 58 110 kl. 14, 041/43 58 338 Elena Stopková, referát správy majetku 
 
Príloha: 1. Vzor čestného prehlásenia podľa zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. 
 
V Klokočove dňa 03.03.2017 
 

 
 
 
 

          Veronika Haferová 
                         starostka obce 

 
 
 
Dátum zverejnenia:03.03.2017 
Dátum zvesenia: 
Miesto zverejnenia:  

� úradná tabuľa obce 
� web stránka obce 
� týždenníky Kysuce, My Kysucké noviny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
Príloha č. 1 

 
Identifikačné údaje záujemcu: 
 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 

čestne prehlasujem 
 

že nie som osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
 
Podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci: 

a) starostom obce, 
b) poslancom obecného zastupiteľstva, 
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, 
d) prednostom obecného úradu, 
e) zamestnancom obce, 
f) hlavným kontrolórom obce, 
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f). 

 
Podľa § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom 
obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo 
dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 6. To neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo 
v ktorej má obec obchodný podiel. 

 
Zároveň vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Toto čestné vyhlásenie predkladám ako 
súčasť cenovej ponuky zámeru na priamy predaj nehnuteľného majetku obce: 

1. Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Klokočov zapísané na LV č. 14460 vedenom na Okresnom úrade Čadca, 
katastrálny odbor, k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca a to: 
byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. poschodí v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v podiele 1/1, 
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 2624/26484  a 
nebytový priestor č. 12 nachádzajúci sa v dome súpisné č. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v podiele 1/1. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 10132/26484 a 

2. Nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Klokočov zapísaná na LV č. 14461 vedený na Okresnom úrade Čadca, 
katastrálny odbor, k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca a to: 
Pozemok parcela CKN 6601/2 – zastavaná plocha o výmere 384 m2 v podiele  1/3 (128 m2) 

 
 
 
Dňa ..............................       ........................................... 
                         Podpis 

 
 


