Príloha č. 3


Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy




1. Identifikácia navrhovateľa

Meno a priezvisko, rod. priezvisko/ Obchodný názov..........................................................


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


Bydlisko/Sídlo........................................................................................................................


Zastúpené( len PO a FO)........................................................................................................


IČO.................................................                   DIČ..............................................................

Dátum narodenia ( len FO, nie živnostníci ).......................................................................... 


Presná identifikácia predmetu žiadosti o kúpu





3.   Návrh kúpnej ceny ..................................................................................................................
( vyplniť aj v návrhu kúpnej zmluvy)



4.   Vyplniť a priložiť :
   
       Príloha č. 3.1 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa FO
       Príloha č. 3.2 – Čestné vyhlásenie navrhovateľa PO
       Príloha č. 3.3– Čestné vyhlásenie k obchodnej verejnej súťaži  FO
       Príloha č. 3.4 – Čestné vyhlásenie k obchodnej verejnej súťaži  PO
       Príloha č. 3.5 – Súhlas so spracovaním osobných údajov




            									Príloha č. 3.1  FO

Č e s t n é   v y h l á s e n i e 
(Fyzická osoba) 




Žiadateľ/Názor FO...................................................................................................................... 

nar. …................................................trvale bytom/sídlo …....................................................... 

IČO….........................................................DIČ .........................................................................

číslo obč. preukazu …..........................................................štátne občianstvo ….......................

                                        týmto čestne vyhlasujem, 

že súhlasím s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Nové Mesto nad Váhom,

že v prípade, ak ako  víťaz súťaže neuhradím  v lehote dohodnutej (t. z. do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,

že v prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá kúpna  zmluva  z mojej strany ako víťaza súťaže, alebo  z dôvodu nedodržania súťažných podmienok, alebo iných dôvodov, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa,

že zároveň ako kupujúci uhradím náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.





V Novom Meste nad Váhom, dňa  …................................. 



Podpis........................................................................

				







					                                                             Príloha č. 3.2  PO

Č e s t n é v y h l á s e n i e
(Právnická osoba) 


Žiadateľ …......................................................................................................................
 
zastúpený …....................................................…..…..funkcia …...................................

sídlo ….............................................................................................................................
 
….....................................................................................................................................

IČO: …........................................     DIČ........................................................................

Zapísaný v OR / ŽR …....................................................................................................
 
oddiel: ….................... vložka číslo: ….................... 

týmto čestne vyhlasujem,


že súhlasím s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Mestom Nové Mesto nad Váhom,

že v prípade, ak ako  víťaz súťaže neuhradím  v lehote dohodnutej (t. z. do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,

že v prípade, že po ukončení súťaže nebude uzavretá kúpna  zmluva z mojej strany ako víťaza súťaže, alebo z dôvodu nedodržania súťažných podmienok, alebo iných dôvodov, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa,

že zároveň ako kupujúci uhradím náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.



V Novom Meste nad Váhom, dňa............................................


Podpis: ............................................
Príloha č. 3.3  FO 
                      

                       Č e s t n é v y h l á s e n i e 
(Fyzická osoba) 




Žiadateľ /Názov FO.................................................................................................................. 

nar. …................................................trvale bytom/sídlo …..................................................... 

IČO ….....................................................   DIČ.......................................................................

číslo obč. preukazu …..........................................................štátne občianstvo ….......... 

                                        týmto čestne vyhlasujem, 

že v čase podania žiadosti o prevod  nehnuteľnosti nemám* / mám* po lehote splatnosti žiadne záväzky voči: 

	Mestu Nové Mesto nad Váhom 

štátu 

výška záväzku …......................................................... 

odôvodnenie záväzku …................................................................................................... 

….......................................................................................................................................

 
V Novom Meste nad Váhom  …................................. 


Žiadateľ: 
…................................................ 










* nehodiace sa preškrtnúť 
											Príloha č. 3.4 PO 

Č e s t n é v y h l á s e n i e
(Právnická osoba) 



Žiadateľ …......................................................................................................................
 
zastúpený …....................................................…..…..funkcia …...................................

sídlo ….............................................................................................................................
 
….....................................................................................................................................

IČO: …........................................ 

Zapísaný v OR / ŽR …....................................................................................................
 
oddiel: ….................... vložka číslo: ….................... 

týmto čestne vyhlasujem,

že v čase podania žiadosti o prevod  nehnuteľnosti nemáme* / máme* po lehote splatnosti žiadne záväzky voči: 

	Mestu Nové Mesto nad Váhom  

štátu 

výška záväzku …......................................................... 

odôvodnenie záväzku …..................................................................................................

…....................................................................................................................................... 

Nie je voči nemu vedené konkurzné konanie* / v likvidácii * 


V Novom Meste nad Váhom  …................................. 


Žiadateľ: 

…................................................ 





* nehodiace sa preškrtnúť
                                 Príloha č. 3.5



S  ú  h  l  a  s



Titul, meno, priezvisko:............................................................................................

narodený(á, rodné číslo ............................................................................................

trvale bytom: 	     .............................................................................................
resp. 
obchodné meno,  sídlo, IČO, DIČ

týmto

u d e ľ u j e m    s ú h l a s



so spracovávaním osobných údajov v súlade zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré som dobrovoľne poskytol(la) vyhlasovateľovi:  Mestu Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 311 863, za účelom prihlásenia sa do obchodnej verejnej súťaže. Súhlas poskytujem v rozsahu údajov uvedených v návrhu zmluvy na dobu neurčitú (t.j. do písomného odvolania). 



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

									...................................
  							 	              vlastnoručný podpis





*/ nehodiace sa prečiarknuť 




