MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava ako
záložný veriteľ pri výkone záložného práva
týmto
v zmysle článku 4 ods. 4.4 Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
č. 1
vyhlasuje

2. kolo obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281- § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho
práva k majetku záložného dlžníka: Crystal, s.r.o. „v likvidácii“, IČO: 36 047 872,
so sídlom: S. Stračinu 1662/1, 962 12 Detva
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo:
Mierová 19, 827 15 Bratislava
IČO:
00 686 832
konajúci:
Ing. Peter Žiga, PhD., minister
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu:
SK2281800000007000536245
kontaktná osoba: JUDr. Eva Mareš, tel.: 02/4854 2205 (k súťažným podkladom
a obhliadke zálohu)
PODMIENKY SÚŤAŽE:
2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosť - rozostavaná stavba „Hotel Biele Vody – prístavba bazénovej časti“
postavená na parcele č. 14963/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 180m², nachádzajúca
sa v katastrálnom území Hriňová, obec Hriňová, okres Detva, evidovaná Katastrálnym
úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Detva, zapísaná na Liste vlastníctva č. 6795.
Cena určená znaleckým posudkom č. 19/2016 zo dňa 16. februára 2016 na 168.000,- Eur
3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.

4. Lehota a spôsob predloženia návrhov:
a) lehota, do ktorej možno podávať návrhy, je do 30 dní odo dňa vyhlásenia
obchodnej verejnej súťaže
b) adresa doručenia návrhu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15
Bratislava, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
c) obsahové náležitosti a forma predloženia návrhu sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a sú záväzné
d) identifikáciu uchádzača, kúpnu cenu, spôsob a lehotu jej splatenia uvedie uchádzač
do návrhu kúpnej zmluvy vypracovanej vyhlasovateľom. Návrh kúpnej zmluvy je
súčasťou súťažných podkladov. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy nesmú byť
uchádzačom zmenené.
5. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
Uchádzači budú o výsledku obchodnej verejnej súťaže informovaní v lehote do 15 dní
od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
6. Kritériá na vyhodnotenie návrhov:
Sú určené v súlade s uzavretou zmluvu o zriadení záložného práva ako:
- najvyššia kúpna cena (priorita tohto kritéria je 80%)
- najskoršie zaplatenie kúpnej ceny (priorita tohto kritéria je 20%)
7. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
Sú stanovené v súťažných podkladoch, ktoré sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa a sú
zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa. Lehota na prevzatie súťažných
podkladov trvá počas trvania obchodnej verejnej súťaže.

