Z á v ä z n á p o n u k a – súťažný návrh
„Obchodná verejná súťaž č. 1/2021 – pozemok pre individuálnu bytovú výstavbu “
( fyzická osoba )

Titul, meno a priezvisko:..............................................rod. priezvisko: .............................
Dátum narodenia/ rodné číslo :.................................../.........................................................
Trvale bytom : ......................................................................................................................
Kontakt mail/telefón: ........................................................
Bankové spojenie :.....................................................
Číslo účtu IBAN:..............................................
Záväzne ponúkam cenu ................ Eur za predmet súťaže.

Predmet súťaže :
pozemky v extraviláne obce pre účel výstavby rodinného domu na bývanie na
parcelách KN-C č. 2462/3 o výmere 223 m2 a KN-C č. 2462/4 o výmere 247 m2
druh pozemku: orná pôda, zapísané na LV č. 1434, k. ú. Chanava, obec Chanava, okres
Rimavská Sobota vo vlastníctve obce Chanava v podiele 1/1.
Podaním súťažného návrhu prejavujem súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej
súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu a podmienok
obchodnej verejnej súťaže a uverejnenými podmienkami, ako aj s obsahom zamýšľanej
zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá.
Týmto sa zaväzujem podpísať zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu súťaže za
podmienok a v lehote podľa vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
Nehnuteľnosť žiadam odpredať (zakrúžkujte jednu z možností) :
a) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v prípade odpredaja do BSM
vyplniť aj údaje o manželke, manželovi)
b) do svojho výlučného vlastníctva
Údaje o manželke, manželovi, ak sa jedná o kúpu do BSM :
Meno, priezvisko, titul: ...............................................
Rodné priezvisko: ....................................
Dátum narodenia: ....................................................../ rodné číslo: .........................................
Trvalé bydlisko (podľa OP):.......................................................................................................
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Týmto dávam súhlas ako dotknutá osoba pre Obec Chanava so spracúvaním osobných údajov
v rozsahu uvedených v tomto tlačive pre účely prerokovania návrhu na odpredaj
nehnuteľného majetku v orgánoch obce a následne uzatvorenia kúpnej zmluvy. Spracúvanie
osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z.
upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Osobné údaje sa
neposúvajú tretím osobám a ukladajú sa na dobu archivácie zmluvy v zmysle registratúrneho
poriadku.

V ........................................ dňa: ....................

.......................................
podpis žiadateľa

................................................
podpis manželky /manžela/
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