
Mesto Krupina vyhlasuje OVS v súlade s § 281 až 288 Obchodného zákonníka 
 
podmienky OVS:  

1. vyhlasovateľ:  Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01  Krupina, 
2. predmet OVS: obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov podľa zákona č. 

504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, menovite: časť parcely 
registra E č. 1933 o použiteľnej výmere 2600 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, 
časť parcely registra E č. 1934 o použiteľnej výmere 10780 m2, druh pozemku trvalé 
trávne porasty okrem ciest, ktoré pozemkami prechádzajú, doba nájmu do 31.10.2022, 

3. kritérium  uplatnené pri výbere  najvýhodnejšej ponuky: poľnohospodár alebo 
spoločnosť oprávnená vykonávať poľnohospodársku činnosť so sídlom v Krupine, 
najvyššia cena, nie nižšia ako 40,- Eur/ha/ročne . 

4. lehota na podávanie súťažných návrhov: do 30.04.2015 do 11:00 hod., 
5. spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „OVS nájom 

poľnohospodárskeho  pozemku v lokalite Hozník“, 
6. obsah súťažných návrhov: identifikačné údaje žiadateľa ( FO: meno, priezvisko, 

dátum narodenia, bydlisko/ PO: názov, sídlo, IČO), číslo účtu na ktorý bude vrátená 
finančná zábezpeka v prípade ak nebude uchádzač úspešný, 

7. finančná zábezpeka: 30,- eur, ktorá bude vrátená neúspešnému uchádzačovi 
bezprostredne po vyhlásení výsledku OVS a úspešnému uchádzačovi bude vrátená 
časť po odpočítaní nákladov súvisiacich so zverejňovaním  OVS, finančnú zábezpeku 
je povinný uchádzač zložiť na bankový účet vyhlasovateľa: SK24 0200 0000 0000 
2002 0412, prípadne do pokladne MsÚ, do poznámky je potrebné uviesť: „finančná 
zábezpeka – OVS nájom poľnohospodárskeho pozemku v lokalite Hozník“, 

8. kontakt na zamestnanca MsÚ: 045/555 03 31, 
9. Mesto Krupina si vyhradzuje právo odstúpiť od OVS bez uvedenia dôvodu a je 

oprávnené odmietnuť všetky predložené návrhy až do uzavretia zmluvy s úspešným 
uchádzačom a zároveň má právo súťaž zrušiť, 

10. víťaz OVS je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskôr do 30 dní od schválenia 
výsledku OVS, v opačnom prípade má vyhlasovateľ nárok na odstúpenie od OVS bez 
vrátenia finančnej zábezpeky v prospech víťaza.    

 

Hozník 

 



 


