
 
..................................................................................................................................................... 
Názov a adresa predkladateľa súťažného návrhu 
 
 

Obec Matiašovce 
Hlavná 74/43 
059 04 Matiašovce 

 
 

V ........................    dňa ............................ 
 
Súťažný návrh pre  „Obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva k pozemkom“ 

 Predkladáme Vám súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce – pozemku. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa: 
Obec Matiašovce 
Hlavná 74/43 
05904 Matiašovce 
IČO: 00326399 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK92 0200 0000 0000 2932 5562 
zastúpená starostom obce Mgr. Mariánom Štefaňákom 
 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže: 
Meno a priezvisko, titul/Obchodný názov: 
Adresa/Sídlo: 
Dátum narodenia/IČO: 
Rodné číslo: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Kontakt (telefón/email): 
   

c) Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
Predaj novovytvorených parciel, a to: KN-C č. 632/9, druh pozemku: vodná plocha o 
výmere 117 m2 a KN-C č. 636/12, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 498 m2 
vytvorenej na základe geometrického plánu č. 5/2022 vyhotoveného Marekom 
Furcoňom – geodetom so sídlom Hlavná 45/56, 05904 Matiašovce zo dňa 10.03.2022, 
úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 24.03.2022 pod číslom 
G1-208/2022 z pozemku registra E – parcely č. 309, trvalý trávny porast o celkovej 
výmere 1641 m2, vedenej na LV č. 1, k. ú. Matiašovce, obec Matiašovce, okres Kežmarok, 
vedenej Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom. 
Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce a podľa územného plánu obce sú určené ako 
obslužné a prístupové komunikácie, parkovacie plochy, manipulačné plochy a z časti 
zeleň, sprievodná zeleň vodných tokov na ulici Južnej. 
 



d) Návrh kúpnej ceny za pozemky: ............,- €/ m2, cena za obidva pozemky ....................,-€     
(Slovom ...............................................................................................................................) 

 
e) Spôsob úhrady kúpnej ceny: vklad na účet vyhlasovateľa/bezhotovostný prevod* 

 
f) Súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyplnením samostatného 
formulára:    je/ nie je súčasťou súťažného návrhu * 

 

g) Účel využitia (jednoduchý popis): 
Výstavba rodinného domu. 

h) Zoznam príloh: 
Časť B -  podpísaný návrh kúpnej zmluvy 
Prílohy podľa čl. IV. Súťažných podmienok 

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

Podpis predkladateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* nehodiace sa preškrtnúť 


