
Obchodná verejná súťaž 
podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 

vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 

č. 90/2017 zo dňa 28. septembra 2017: 
 

„ Prenájom nehnuteľného majetku – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných 

v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4343, v podiele 1/1, a to: 
 

 CKN parcela č. 2406 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 65 291 m2, 

 CKN parcela č. 2408 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 17 035 m2, 

 CKN parcela č. 2578 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6 526 m2, 

 CKN parcela č. 2585 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 6 232 m2, 

 CKN parcela č. 2593 – orná pôda o celkovej výmere 46 126 m2, 
(ďalej ako „Predmet nájmu“) 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
1. Týmto ja, dolu podpísaný (á) ...................................................... , trvale bytom / so sídlom, 
............................................................................................................................................................ ako 
navrhovateľ čestne vyhlasujem, ţe súhlasím so súťaţnými podmienkami vyššie uvedenej obchodnej 
verejnej súťaţe, ktorú vyhlásilo Mesto Ţiar nad Hronom. Zároveň vyhlasujem, ţe som si vedomý, ţe 
som svojím predloţeným návrhom v tejto verejnej obchodnej súťaţi viazaný. 
  
2. Navrhovateľ ďalej čestne vyhlasuje :  
a) ţe nie je v konkurze, ţe sa proti nemu nevedie konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, ţe nebol 
proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  

b)  ţe nie je v likvidácii  

c) ţe nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia  

d)  ţe všetky údaje uvedené v návrhu sú pravdivé  

e) ţe nemá voči zdravotným poisťovniam evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, ktoré je 
vymáhané výkonom rozhodnutia  

f) ţe nemá nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v 
nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia  

 
3. Navrhovateľ čestne vyhlasuje, ţe ku dňu podania návrhu ( prihlášky ) do obchodnej verejnej 
súťaţe nemá voči vyhlasovateľovi - Mesto Žiar nad Hronom, žiadne záväzky po lehote 
splatnosti 
( neuhradené nájomné, neuhradené faktúry, daňové nedoplatky, príp. iné nedoplatky ). 
  
4. Navrhovateľ podľa § 11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov čestne vyhlasuje, ţe súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu 
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, na Mestskom 
úrade, Š. Moysesa 46, 965 01 Ţiar nad Hronom, s tým, ţe tieto údaje môţu byť spracované pre účel 
obchodnej verejnej súťaţe a s tým súvisiacich úkonov. Súhlas je daný na dobu neurčitú.  
 
  
V ............................................ dňa ............................  
 
 
 
 
.......................................................................  
meno, priezvisko, podpis, príp. pečiatka  

oprávneného zástupcu 


