
Príloha č.2 

Prihláška do obchodnej verejnej súťaže na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Obce Nová Bystrica 

(fyzická osoba) 

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Meno, priezvisko, titul: .................................................  Rodné priezvisko:................................ 

Dátum narodenia: ..........................................................  Rodné číslo: ........................................ 

Trvalé bydlisko (podľa OP): ........................................................................................................ 

Kontakt (telefón, mobil): .............................................................................................................. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže a mám záujem o kúpu nehnuteľného majetku obce – pozemku v lokalite 

u Pochyby v časti Vychylovka 

 - k.ú.:     Nová Bystrica  LV č.:    937 

- parcela č.:    KN C                                    

  

- výmera pozemku v m²:   

 

 - navrhovaná kúpna cena za m²:    ............................................................................. 

 

Nehnuteľnosť žiadam odpredať (zakrúžkujte jednu z alternatív): 

a) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v prípade odpredaja do BSM vyplniť údaje  

o manželke, manželovi) 

b) do podielového spoluvlastníctva (v prípade odpredaja do podielového vlastníctva vyplniť 

údaje o spolupodielovom vlastníkovi) 

c) do  svojho výlučného vlastníctva 

 

 

 

 



 

Meno, priezvisko, titul manželky / manžela / spolupodielového vlastníka:  

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

Rodné priezvisko: ................................................... Dátum 

narodenia:.............................................  Rodné číslo: ........................................Trvalé bydlisko 

( podľa OP) ................................................. 

Žiadatelia o kúpu majetku obce dávajú súhlas pre Obec Nová Bystrica so spracúvaním 

osobných údajov uvedených v tomto tlačive pre účely prerokovania návrhu na odpredaj 

nehnuteľného majetku v orgánoch obce a následne uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienok 

ustanovených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. Vyhlasujú, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný aj počas 

celej doby platnosti kúpnej zmluvy a že ho počas jej platnosti nevezmú späť.  

                                                                                                               

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

                                                                                                            podpis   žiadateľa  

                        

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

                                                                                     podpis manželky / manžela / 

                  spolupodielového vlastníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prihláška do obchodnej verejnej súťaže na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Obce Nová Bystrica 

(právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ) 

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Fyzická osoba - podnikateľ: 

Meno a priezvisko žiadateľa: .......................................... R.č......................................... 

Dátum narodenia:............................................................................................................ 

Adresa bydliska:.......................................................................................................... 

Obchodné meno: .............................................................................................................. 

Miesto podnikania: ........................................................................................................... 

Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ............................................................. 

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

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

Kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ............................................................................... 

 2. Právnická osoba: 

Obchodné meno............................................................................. IČO............................ 

Sídlo: ................................................................................................................................ 

Korešpondenčná adresa: ................................................................................................... 

Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ....................................................................... 

Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ............................................................. 

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

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

Kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/ ................................................................................ 

 

 

 

 

 



Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže a mám záujem o kúpu nehnuteľného majetku obce - pozemku v lokalite 

u Pochyby v časti Vychylovka 

            - k.ú.:     Nová Bystrica  LV č.:    937 

- parcela č.:    KN C  

 

- výmera pozemku v m²:   

 

 - navrhovaná kúpna cena: 

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

 

Žiadateľ o kúpu majetku obce dáva týmto súhlas pre Obec Nová Bystrica so spracúvaním 

osobných údajov uvedených v tomto tlačive vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na 

odpredaj nehnuteľného majetku v orgánoch obce a následne uzatvorenia kúpnej zmluvy za 

podmienok ustanovených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. Vyhlasuje, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný aj 

počas celej doby platnosti kúpnej zmluvy a že ho počas jej platnosti nevezme späť. 

 

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

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

                                                                                                              podpis žiadateľa 

                (pečiatka) 


