
A. Podmienky obchodnej verejnej súťaţe:  

 

1. Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov na 

poľnohospodárske účely podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“)  musí byť datovaný a spracovaný v 

slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne 

podpísaných navrhovateľom. Vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 

súťažných podmienok. Navrhovateľ je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého 

vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. 

Navrhovateľ je povinný doplniť údaje v návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore a to:  

 

a)  presné označenie navrhovateľa:  

 ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, 

adresu sídla, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu,  

 ak ide o fyzickú osobu - SHR: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého 

pobytu, osvedčenie o evidencii SHR na príslušnom obecnom úrade, 

 ak ide o fyzickú osobu - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, konajúcu 

osobu/zástupcu, označenie registra a číslo zápisu.  

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie 

poľnohospodárskej činnosti. 

 

b) návrh ceny nájmu (prepočtom na „ha“).  

 

 

2. Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom originál výpisu z obchodného 

registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 

mesiac. Doklad musí byť predložený v origináli.  

 

3. Uchádzači sú povinní k návrhu predložiť  aj čestné prehlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 2 súťažných 

podmienok.  

 

4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 

všetky zo súťaže vylúčené.  

 

5. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo 

súťaže vylúčený. 

 

6. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie  návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne 

opraviť aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

 

7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

 

8. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :  

a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,  

b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,  

c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.   

 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo: 

 odmietnuť všetky predložené návrhy,  

 predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.  



Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Mestského zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené 

podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a 

prostriedkami tak ako bola vyhlásená. 

 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na 

úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol 

úspešný. 

 

12. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný až do uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu výlučne len s víťazom súťaže. V 

prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení 

obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.  

 

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti 

dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti, resp. spoločnosti v 

ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť. 

 

 

B. Miesto a lehota predkladania návrhov:   

 

1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná 

súťaţ – Poľnohospodárske pozemky - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: 

Mesto Ţiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom.  

           

2. Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to 

v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.  

 

3. Lehota na predkladanie ponúk: od 01.01.2018 do 31.01.2018 do 12,00 hod. V tejto lehote musia  

byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.               

 

 

C. Časový plán súťaţe : 

 

1. Vyhlásenie súťaže: 01.01.2018 

 

2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 31.01.2018 

 

3. Vyhodnotenie súťažných návrhov : vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia. 

Komisia najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.  

 

Členovia komisie: 

 Ing. Mária Biesová – predseda  

 Ing. Emil Vozár – člen 

 Ing. Martin Majerník – člen 

 Ing. Juraj Miškovič – člen 

 Ing. Miroslava Paulíková – člen  

 

Zapisovateľka:  

 Mgr. Nikoleta Miadoková 

 



4. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. 

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

a zároveň bude zverejnený v médiách úspešný navrhovateľ. 

 

 

D. Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov: 

 

1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nájmu (prepočtom na „ha“) 

predložená navrhovateľom. 

 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude 

priradené poradie č. 1.  Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa poradia. Za najvhodnejší 

návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené 

vyhlasovateľom a ktorého cenová ponuka /výška ceny nájmu/ bude najvyššia. V prípade rovnakej 

cenovej ponuky rozhodne skorší termín podania návrhu. 

 

3. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 15 dní od 

zverejnenia výsledkov súťaže. 

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej 

verejnej obchodnej súťaže. 

 

 

 

 


