
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská č. 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Pš,. Vložka číslo: 32/B

IČO:  00 156 752,  IČ DPH: SK2020480198

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
na

„Odpredaj domu na Poľovníckej ulici súp. č.  1928 na parcele č. 8498 a pozemkov parc. č. 8498 
o výmere 258 m2 a parc. č. 8499 o výmere 145 m2  v katastrálnom území Komárno.“ 

1. Vyhlasovateľ výberového konania

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Pš, Vložka číslo: 32/B
IČO: 00 156 752

Kontaktné údaje vyhlasovateľa:
Telefón: +421 903 299 501
E-mail: predaj_komarno@p-m.sk

2. Predmet výberového konania

Predmetom výberového konania je výber kupujúceho na nehnuteľnosti v obci Komárno v katastrálnom 
území Komárno, evidovaných na Liste vlastníctva č. 878:

- Dom súp. č. 1928 situovaný na pozemku parc. č. 8498; 

- Pozemok parc. č. 8498 o výmere 258 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria;

- Pozemok parc. č. 8499 o výmere 145 m2, druh pozemku – záhrady.

Predmet výberového konania nie je možné rozdeliť,  t.j.  vyhlasovateľ požaduje jednu zmluvu na celý 
predmet výberového konania.

3. Podmienky výberového konania

Každý uchádzač, ktorý bude mať záujem o kúpu predmetných nehnuteľností sa najneskôr 
do 27.08.2015 do 10:00 hod. SEČ,

písomne prihlási do výberového konania (poštou alebo e-mailom) na kontaktné údaje vyhlasovateľa, 
uvedené v bode 1, pričom za včas doručené prihlásenie do výberového konania sa považuje prihlásenie 
doručené najneskôr do 27.08.2015 do 10:00 hod. SEČ 

V prihláške do výberového konania zaslanej vyhlasovateľovi uchádzač uvedie:

a) Poštovú adresu a telefonický kontakt (heslo: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - KOMÁRNO ), a/alebo

b) E-mailovú  adresu  a telefonický  kontakt  (predmet  správy:  KÚPA  NEHNUTEĽNOSTI  - 
KOMÁRNO)

                                                                                                                                                  Tel.: +421 906 31 1111, Fax: +421 906 31 1011 
                                                                                                                                                                              e-mail: info@vvb.sk,  www.vvb.sk



Po uplynutí tohto termínu vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi (poštou alebo e-mailom, v závislosti 
od spôsobu doručenia prihlášky do výberového konania) 

„Výberové  podmienky“  a  „Prílohu  A –  kúpnu  zmluvu“  spolu  s informáciou  o  mieste 
a čase konania obhliadky.

Minimálna  kúpna  cena za  nehnuteľnosti  je  určená  vo  výške  49  700,-  eur (slovom 
štyridsaťdeväťtisícsedemsto eur). 
Vyhlasovateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie  ponuky  zloženie zábezpeky stanovenej vo 
výške  2 485,-  eur (slovom:  dvetisícštyristoosemdesiatpäť  eur).  Bližšie  informácie  týkajúce  sa 
zábezpeky,  vrátane  jej  zloženia  a vrátenia,  budú  uvedené  v zaslanom  dokumente  „Výberové 
podmienky“. 

Termín na predloženie ponuky je

do 21.09.2015 do 10:00 hod. SEČ,

pričom za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená najneskôr do 21.09.2015 do 10:00 hod. 
SEČ. Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne v sídle vyhlasovateľa..  

4. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

a) Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo zmeniť  podmienky výberového konania,  výberové konanie 
zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení výberového 
konania bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového 
konania, resp. ktorí predložili ponuku, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene.  

b) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo výberovom konaní.

c) Všetky  ďalšie  informácie  budú  uvedené  v zaslaných  dokumentoch:  „Výberové  podmienky“ 
a „Príloha A – kúpna zmluva“.
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