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Tlačivo záväznej ponuky


Návrh na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti


V rámci obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej Magistrátom hlavného mesta Bratislavy zo dňa 18.10.2021 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podávam tento záväzný návrh 


Čl. I
Predmet prevodu

Predmetom Ponuky je odplatný prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti z výlučného vlastníctva Predávajúceho na Kupujúceho za podmienok uvedených v Zmluve o prevode vlastníctva k bytu, ktorá tvorí Prílohu č. 1.
Predávajúci prevádza svoje vlastnícke právo na Nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva Kupujúceho za podmienok stanovených v Zmluve o prevode vlastníctva k bytu a za dohodnutú kúpnu cenu bližšie špecifikovanú v Článku VII Zmluvy o prevode vlastníctva k bytu a Kupujúci kupuje prevádzanú Nehnuteľnosť so všetkými právami a povinnosťami s ňou spojenými do svojho výlučného vlastníctva.


Čl. II
Predajná cena 
a platobné podmienky 


	Predajná cena nehnuteľnosti: ....................................................................,- EUR

Slovom ........................................................................................................... eur
Cena je uvedená s DPH.

	Predajná cena nehnuteľnosti za m2: ...........................................................,- EUR

Slovom ............................................................................................................ eur
Cena je uvedená s DPH.

	Mestská časť, kde sa nehnuteľnosť nachádza: ......................................................
	Kedy bola uskutočnená rekonštrukcia: ......................................................


Kúpna cena nehnuteľnosti bude vyplatená jednorazovo do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti oboma stranami.

Čl. III
Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodné meno / meno a priezvisko: 		 
Sídlo / Trvalé bydlisko: 				 
Štatutárny zástupca: 		 
IČO / rodné číslo: 				 
DIČ: 				 
Bankové spojenie: 		 
Číslo účtu: 			 
Tel./Fax: 			 
e-mail:	


Kupujúci:

Obchodné meno: 		Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Sídlo: 				Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca: 		Ing. arch. Matúš Vallo 
IČO: 				00 603 481 
DIČ: 				2020372596 
Bankové spojenie: 	  	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:				SK29 7500 0000 0001 2511 2743
Číslo účtu: 			125112743/7500
Tel./Fax: 			02/59 356 186
e-mail:				monika.burdova@bratislava.sk

Čl. IV
Vyhlásenia Predávajúceho

Vyhlasujem, že:

	súhlasím so súťažnými podmienkami tak, ako boli uvedené dňa 18.10.2021 na úradnej tabuli Mesta Bratislava a webovom sídle mesta Bratislava www.bratislava.sk;


	súhlasím so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v evidenčných systémoch Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy;


	predávam nehnuteľnosť v takom stave, ako ju vidíte na fotografiách aj so všetkým zariadením, ako uvádzam v popise vrátane možných skrytých a iných vád. Ponúkaná nehnuteľnosť tvorí Prílohu č. 2 tohto tlačiva.


	súhlasím a zaväzujem sa, že v prípade, ak táto súťažná ponuka, bude vyhodnotená ako víťazná, do 30 dní od odsúhlasenia mojej ponuky MsZ podpíšem kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 




Príloha č. 1:   Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k bytu
Príloha č. 2:   Ponuka nehnuteľnosti



V .....................................

						................................................................................
						         (obchodné) meno, priezvisko a podpis

