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Ministerstvo obrany SR Správa nehnutel'ného majetku a ýstavy Bratislava
v súlade so zíkonom č. 172l2a04 Z.z-. o prevode vlastníctva nehnuteťného majetku vo
v1as5ríctve Slovenskej republikyna obec alebo vyšší úznmlný ce1ok v nleni neskorších predpisov
vyhlasuje osobitné ponukové konanie aa prevod vlastníctva prebyočného nehnutelhého majetku

š!é$vsp14yeryÍi-llqlsrstv-qpbrygl-1SR:

. Sklady Váh Sereď _ areiů bez pozemkov' pozostiívajúci zo stavieb bez súp. čisla na parc.
č,, 3723Í5, 3?2316, 3723Í7, 372318, 372319, 3723na, 3723l!1,, 3723112, 3723lt3, 3723l|4,
37z3l15, 3723116, 3723l|7, 3,723178, 3723119, 3723120,372312| abudovy slúip' č:. 4294
a príslušenstva k ýmto stavbám ( inž. siete, komunikácie, oplotenie, ESo pristrešky) v k. ú.
Sered', zapísanéna LV č. 3399.
Primeraná c€na: 1290 {X}0,00 €. Heslo na omačenie obálky: Sklady Yáh Sereď

.obhliadka: ln.2.2010 o 0900 hod. Zrazpteó predmetnou nehnutefnoséou. obhliadka sa
uskutoční iba na zikJade tel. poáadavky nafneskór do 9. 2. 20w (tel.e. a960/327578,
09601327518).
Výška finančnej zábezpeky:1 290 000,00 € . Variabilný synbol: 081043310

pr;eúžtva}úci od zinjemcov vyŤafuje zhožente finančnej záberyeky vo ýške 1B0%
primeranej ceny. Finančná zihezpeka musí bý pripísaná aa bankoqý účet prediávajúceho,
vedený v Št,.ime1 pokladnici . č. účfu 7{X}0183857l8180 s uvedenÍm príslušného variabi|ného
symbó1u najneskór dňa 9. 3. 2B10, v opačnom prípade bude áujemca zkonania vylúčený.
ZLoženia finmčnej záberyeky záujemcapotwdanje svoj súblas spoužtím finančnej zibezpeky
na úhradu kupnej ceny alebo časti kupnej ceny v prípade, ž-e pnde k uzawetiu kupnej anluvy
medzi ním apredávajúcim. ZloŤ-egá finančná zábezpeka bude neúspešným záujemcom vrátená
najneskir nasledujúci pracormý deň po uzayretikúpnej zm|uvy-
P.i cezhrantčných prevodoch vprospech účtu klienta vštátnej pokladnici je potrebné
v platobnom prtkazs okrem identifikačných údajov záujemcu uviesť aj nasledovné údaje:
Názovbanky: Yšeobecná úverová banky' a.s.' Ml1nské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Swiftovrá adresa banky: SUBASKBX
Číslo účtu: 7000183857 l8|80
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IBAN-SK 598180 0000 0070 0018 3857
Názov príjemcu: Mo sR Kufuzovova 8,832 47 Bralislava
účel platby: variabilný symbol

Spósob preďoženia cenovei BQrruhr'
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke. o'njrčenej korešpondenčnou adresou záujemcu,
príslušn1ým heslom a označením ,'NEOTVÁRAT* poštou na adresu: MO SR' Správa
nehnutel'ného majetku a výstavby, KrÍžna 42, 832 47 Bratis|ava alebo osobne cestou
podatelhe u p' Dubóvanovej e. dveri tot na uvedenej adrese v termíne do 4. 3. 20|0, do 15@
hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledormé nál.eátosti:
U fyziclďch osób - meno' priezvisko' trvalé bydlisko, ěíslo účtu na prípadné wátenie finančnej
zábezpeky, špecifikáciu maietku podl'a zverejneného omámenia, účel vylžitia nehnutelhosti'
ponúkanú cenu v{adrenú jednou peurou sumou v € apodpis záajemf'.l
ÚorávnickÝch oiób - názov, sídío, číslo účtu na pnpaóné wátenie fiaančnej zábezpeky, IČo,
original alebo overenú kópiu qýpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace'
špecifikáciu rnajetku podl'a nrerejneného ozrámenia, účel využitia nehnutelhosti, ponúkanú cenu
vfadrenú jednou per,lÍrou sumou v€ a@pis osoby, oprfunenej konať vmene spoločnosti.
Cenová ponuka' ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou peYnoll sumou v€, nebude
akceptovaná. ostatné naleátosti cenovej ponuky je moáré doplniť podl'a požiadavky

organizátora v ním stanovenom tenníne.
IJchádaš: máprávo zlrčastniť sa komisioniálneho otviárania obiílok s cenor1fini ponukami, ktoré
sa bude konať 

-1z. 
3. 2$|0 o rP hod. na adrese: Mo sR Správa nehnutelhého majetku

-.*+ýstavby;Jfuířna 42,Br+tislava'Predávajúci sí vyhradzuje právo osobitné ponukové konarrie
zrušiť, prípadne zrušené osobitné ponukové konanie opakovat'.

{nforrnácia o začati osobitného ponukového konania bude uverejnená dňa 28.1.2010
vdenníkoch Hospodiírske noviny a SME' vRegistri oPK vedenom Ministersťvom financií SR
(www.ropk.sk) anainternetovej stránke Mo SR ( http:l/www'mosr.slď62lponukove-konanie-na-
odpredai-maietku.php?mnu:6 I )

Ing. František
riaditel'


