
 
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení 
a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

(ďalej len „Súťaž“) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
 

„Najvhodnejšia ponuka na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v majetku obce Holice“ 
(ďalej len „Podmienky“) 

 

 
 

Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:: 
názov:     Obec Holice 
sídlo:     Póšfa 151, 930 34 Holice, Slovenská republika,  
IČO:     00305405, 
DIČ:    2021129990  
oprávnený konať:  Ing. Ľudovít Iván, starosta obce 
e-mail:    starosta@obecholice.sk 
web:    www.gelle.sk 
číslo účtu (IBAN):  SK42 7500 0000 0040 3115 3614 
bankové spojenie:  ČSOB Banka, a.s. 
(Ďalej len: „Obec“ alebo „Vyhlasovateľ“) 
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1 Predmet Súťaže a základné kritéria účasti v Súťaži 

 

1.1 Obec vyhlasuje Súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľká Budafa, obec: 

Holice, okres Dunajská Streda, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste 

vlastníctva č. 1300 ako pozemok, parcela registra „C“ číslo 134/46, druh pozemku: orná pôda, o 

výmere:  126.647 m2 (ďalej len „Nehnuteľnosť“) za podmienok stanovených v kúpnej zmluve, ktorej 

znenie tvorí prílohu č. 2 týchto Podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“). 

 

1.2 Prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a 

uznesením obecného zastupiteľstva v Holiciach č. 96/2022 zo dňa 15.11.2022 a týmito Podmienkami. 

 

1.3 Výsledkom tejto Súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Za najvhodnejší súťažný návrh/súťažnú 

ponuku (ďalej len „Návrh“) bude považovaný Návrh, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto 

Podmienkach a v ktorom bude uvedená najvyššia kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k 

Nehnuteľnostiam. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti viacerými osobami 

za splnenia Podmienok rozhodne skorší termín podania Návrhu. Obec si vyhradzuje právo uzatvoriť 

Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k Nehnuteľnostiam len s víťazom Súťaže. 

 

1.4 Obec si vyhradzuje v súlade s ustanovením § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo v termíne do 

konca predkladania Návrhov  

 

a) aj bez udania dôvodu odmietnuť všetky predložené Návrhy, 

b) predĺžiť lehotu na predkladanie Návrhov. 

 

1.5 Obec môže uznesením obecného zastupiteľstva Súťaž zrušiť a meniť tieto Podmienky. Zmena 

Podmienok, prípadne zrušenie Súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola Súťaž 

vyhlásená. 

 

2 Časový plán Súťaže 

 

2.1 Vyhlásenie Súťaže bude dňa 18.11.2022. 

 

2.2 Lehota na predkladanie Návrhov do Súťaže končí dňa 05.12.2022. 

 

2.3 Vyhodnotenie Návrhov Súťaže sa uskutoční dňa 06.12. 2022 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu Holice. 

 

2.4 Výsledok Súťaže a spôsob nakladania s majetkom Obce v rámci schválených Podmienok bude, po 

vyhodnotení Návrhov Súťaže súťažnou komisiou, predložený na najbližšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce s odporučením víťaza, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne uznesením. 

 

2.5 Zasielanie oznámenia vybratého Návrhu: do pätnásť (15) dní od schválenia výsledkov Súťaže obecným 

zastupiteľstvom Obce. 

 

3 Predkladanie Návrhov a ich zaradenie do Súťaže  

 

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá v deň predloženia návrhu dovŕšila 18 rokov, alebo 

každá právnická osoba (ďalej len „Navrhovatelia“ alebo v jednotnom čísle „Navrhovateľ“). 



3.2 Navrhovateľ je oprávnený predložiť najviac jeden Návrh. Ak podá ten istý Navrhovateľ viac Návrhov, 

do Súťaže bude zaradený Návrh s najneskorším dátumom podania, pričom Návrh podaný neskôr ruší 

predchádzajúce Návrhy. Forma podávania Návrhov je písomná, pričom Návrh musí byť vyhotovený 

v slovenskom jazyku. 

 

3.3 Návrh je možné podať len na nadobudnutie vlastníckeho práva kúpou k Nehnuteľnosti uvedenej 

v bode 1.1 týchto Podmienok 

 

3.4 V súlade s ustanovením § 284 Obchodného zákonníka bude do Súťaže zahrnutý len ten Návrh: 

a) ktorého obsah zodpovedá týmto Podmienkam a sú k nemu pripojené doklady určené týmito 

Podmienkami, 

b) ktorý bol predložený v lehote na predkladanie Návrhov určenej v týchto Podmienkach. 

 

3.5 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať Podmienkam, alebo budú doručené po uplynutí lehoty 

určenej na predkladanie Návrhov nebudú zaradené do Súťaže resp. budú odmietnuté. 

 

3.6 Celková kúpna cena, ktorá sa v Súťaži požaduje za prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam musí 

byť najmenej 2.033.951,-€ (slovom: dva milióny tridsaťtritisíc deväťstopäťdesiatjeden eur) 

(ďalej len „Minimálna kúpna cena“). V prípade, ak niektorý z predložených Návrhov v Súťaži 

nebude obsahovať návrh rovnakej, alebo vyššej ceny, ako Minimálnej kúpnej ceny, tento Návrh 

nebude zaradený do Súťaže.  

 

3.7 Znenie Návrhu (návrhu Kúpnej zmluvy) tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok, pričom do Súťaže bude 

zaradený iba Návrh spracovaný podľa tohto znenia. Ustanovenia znenia Návrhu v prílohe č. 1 sú na 

účely účasti v Súťaži záväzné a nemenné. 

 

3.8 Návrh, musí byť za účelom jeho predloženia do Súťaže Navrhovateľom doplnený o: 

a) identifikačné údaje Navrhovateľa v rozsahu, ak ide o právnickú osobu: obchodné meno/názov, meno 

a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, ak bolo pridelené, označenie bankového spojenia, 

číslo bankového účtu vo forme IBAN, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, ak ho 

má Navrhovateľ zriadený, e-mailová adresa, ak ju má Navrhovateľ zriadenú; ak ide o fyzickú osobu - 

podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, 

číslo zápisu v živnostenskom registri, alebo inom registri, číslo živnostenského oprávnenia, alebo iného 

oprávnenia, IČO, ak bolo pridelené, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna 

cena, číslo telefónu, ak ho má Navrhovateľ zriadený, e-mailovú adresu, ak ju má Navrhovateľ zriadenú; 

ak ide o fyzickú osobu, nepodnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, 

rodné číslo, ak bolo pridelené, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, 

číslo telefónu, ak ho má Navrhovateľ zriadený, e-mailovú adresu, ak ju má navrhovateľ zriadenú,  

b) návrh kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam, 

c) vlastnoručný podpis Navrhovateľa.  

 

3.9 Navrhovateľ, ktorý je právnickou osobou je povinný predložiť spolu s Návrhom doklad preukazujúci 

právnu subjektivitu Navrhovateľa použiteľný na právne úkony, nie starší ako jeden (1) mesiac. 

Navrhovateľ, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, je povinný predložiť s Návrhom doklad 

preukazujúci oprávnenie na podnikanie, nie starší ako jeden (1) mesiac. 

 

3.10 Podmienkou účasti v tejto Súťaži je zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1.000.000,-€ (slovom: jeden 

milión  eur ) na účet Obce uvedený v záhlaví týchto Podmienok, variabilný symbol: 13446 (ďalej len 

„Zábezpeka“). Finančné prostriedky tvoriace Zábezpeku musia byť pripísané na účet Obce najneskôr 



v deň uplynutia lehoty na predkladanie Návrhov. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet 

Obce v lehote, spôsobom a vo výške podľa tohto bodu týchto Podmienok, nebude Návrh tohto 

Navrhovateľa zaradený do Súťaže. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných 

prostriedkov na účet Obce znáša Navrhovateľ. O zložení Zábezpeky predloží Navrhovateľ k svojmu 

Návrhu hodnoverný doklad o úhrade Zábezpeky. Na príkaze musí byť uvedený účel platby a kto platbu 

realizoval (záloha na predaj nehnuteľnosti vo obchodnej verejnej súťaži, názov/obchodné meno/ 

meno a priezvisko Navrhovateľa). 

 

3.11 U Navrhovateľa, s ktorým bude uzavretá Kúpna zmluva na základe týchto Podmienok sa pohľadávka 

Navrhovateľa na vrátenie Zábezpeky po skončení Súťaže automaticky započíta oproti pohľadávke 

Obce na úhradu Kúpnej ceny na základe Kúpnej zmluvy. Ostatným Navrhovateľom, ktorých Návrhy 

boli zaradené do Súťaže bude Zábezpeka vrátená v plnej výške v lehote do desiatich (10) dní odo dňa 

uzatvorenia Kúpnej zmluvy s vybratým Navrhovateľom. Tým Navrhovateľom, Návrhy ktorých 

nebudú zaradené do Súťaže podľa týchto Podmienok resp. budú odmietnuté, bude Zábezpeka vrátená 

v plnej výške v lehote do desiatich (10) dní odo dňa vyhodnotenia Návrhov podľa bodu 2.3 týchto 

Podmienok. Ak Obec zruší túto Súťaž, Zábezpeku v zloženej výške Navrhovateľom, ktorí ju už zložili 

vráti do desiatich (10) dní odo dňa zrušenia Súťaže.   

 

3.12 Návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena/názvu/mena 

a priezviska a adresy sídla/miesta podnikania/trvalého bydliska Navrhovateľa s označením: „ 

Obchodná verejná súťaž – predaj pozemkov – NEOTVÁRAŤ“ 

a) osobne do podateľne Obecného úradu Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, Slovenská republika v 

pracovných dňoch od 18.11.2022 do 05.12.2022 od 08.00 hod. do 16.00 hod., a v piatky do 12.00 alebo  

b) poštou v dňoch od 18.11.2022 do 05.12.2022 na adresu Obecného úradu Holice, Póšfa 151, 930 34 

Holice, Slovenská republika.  

 

3.13 V prípade doručenia Návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej 

zásielky Obci. Obec označí došlé Návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, 

aby Návrhy zostali uzavreté do termínu ich otvárania. 

 

3.14 Ak Navrhovateľ, ktorému v zmysle týchto Podmienok vznikne povinnosť uzatvoriť Zmluvu v lehote 

viazanosti svojim Návrhom odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu, alebo ak k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy 

s Navrhovateľom, nedôjde z dôvodov na strane tohto Navrhovateľa, ide o porušenie povinnosti tohto 

Navrhovateľa podľa týchto Podmienok uzatvoriť Kúpnu zmluvu. V takom prípade vzniká Obci 

porušením uvedenej povinnosti voči takému Navrhovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške Zábezpeky poskytnutej týmto Navrhovateľom, ktorá je splatná deň nasledujúci po dni, v ktorom 

k porušeniu povinnosti došlo. Obec je v prípade takého porušenia povinnosti takým Navrhovateľom 

oprávnená jednostranne započítať svoju pohľadávku voči takému Navrhovateľovi na úhradu zmluvnej 

pokuty oproti pohľadávke na vrátenie Zábezpeky tomuto Navrhovateľovi.  

 

3.15 Predložený Návrh nie je možné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie Návrhov. 

Predložený Návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie Návrhov. 

Navrhovateľ je svojim predloženým Návrhom viazaný odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie 

Návrhov až do uzatvorenia Kúpnej zmluvy s úspešným Navrhovateľom resp. do zrušenia Súťaže 

podľa týchto Podmienok. 

 

4 Vyhodnotenie Súťaže, uzatváranie Kúpnej zmluvy 

 



4.1 Otváranie obálok s predloženými Návrhmi a ich vyhodnotenie uskutoční 3 – členná komisia schválená 

obecným zastupiteľstvom Obce dňa 15.11.2022 o 18:00 hod. Komisia na vyhodnotenie Súťaže bola 

menovaná obecným zastupiteľstvom Obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené Návrhy, 

ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. V prípade, ak niektorý člen komisie 

bude neprítomný v čase zahajovania otvárania obálok, nahradí ho nenávratne príslušný náhradník. 

Náhradníci a ich poradie potenciálneho ustanovenia v komisii pre prípad neprítomnosti 

niektorého/niektorých z členov komisie podľa tohto bodu bolo taktiež schválené obecným 

zastupiteľstvom Obce dňa 15.11.2022 o 18:00 hod.. 

 

4.2 Obec umožní Navrhovateľom zúčastniť sa na otváraní obálok s predloženými Návrhmi. 

 

4.3 Pred otvorením prvého Návrhu oznámi predseda komisie počet došlých Návrhov a skontroluje 

neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov sa otvárať nebudú. 

 

4.4 O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedie obchodné 

meno/názov/meno a priezvisko a adresa sídla/miesta podnikania/trvalého bydliska Navrhovateľov a 

či a ktoré Návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti týmito Podmienkami, navrhované ceny, 

spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie Navrhovateľov, označia 

Návrhy, ktoré podľa týchto Podmienok neboli zaradené do Súťaže a podpíšu zápisnicu. 

 

4.5 Kritériom na hodnotenie predložených Návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet Súťaže 

– nadobudnutie vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam. Víťazom Súťaže bude Navrhovateľ 

najvhodnejšieho Návrhu, t. j. Návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, ktorej bude priradené 

poradie číslo jeden (1). V poradí druhému najvhodnejšiemu Návrhu sa priradí poradie číslo dva (2). 

Týmto spôsobom bude postupované aj pri ďalších Návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa 

poradia okrem tých, ktoré neboli zaradené do Súťaže podľa týchto Podmienok.  

 

4.6 Vyhodnotenie Návrhov Komisiou podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom Obce. 

Navrhovateľom, ktorých Návrhy boli zaradené do Súťaže bude v lehote do pätnástich (15) dní od 

najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce odoslaný list s oznámením o tom, že 

vyhodnotenie Návrhov Komisiou bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce. Uvedené 

oznámenie sa považuje za oznámenie o prijatí Návrhu, ktorému komisia určila poradie č. 1. 

 

4.7 Lehota, v ktorej je víťazný Navrhovateľ povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu je 30 dní odo dňa 

zverejnenia uznesenia obecného zastupiteľstva Obce o schválení výsledkov Súťaže na stránke Obce 

uvedenej v záhlaví týchto Podmienok. Termín uzatvorenia Kúpnej zmluvy určí Obec aspoň päť (5) dní 

vopred o čom víťazného Navrhovateľa upovedomí oznámením zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú 

v Návrhu a pokiaľ Navrhovateľ nemá zriadenú e-mailovú adresu, tak oznámením zaslaným poštou na 

adresu sídla/miesta podnikania/trvalého bydliska uvedeného v Návrhu. 

 

4.8 V prípade, ak Obec z akéhokoľvek dôvodu neuzatvorí Kúpnu zmluvu s víťazom Súťaže v lehote podľa 

bodu 4.7 Podmienok, je Obec oprávnená uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Navrhovateľom, ktorého Návrh 

skončil ako ďalší v poradí o čom ho Obec vhodne upovedomí oznámením zaslaným na jeho e-mailovú 

adresu uvedenú v Návrhu a pokiaľ Navrhovateľ nemá zriadenú e-mailovú adresu, tak oznámením 

zaslaným poštou na adresu sídla/miesta podnikania/trvalého bydliska uvedeného v Návrhu do 

dvadsiatich (20) dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa bodu 4.7, 

prvej vety Podmienok. V takom prípade je tento Navrhovateľ povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu do 30 

dní odo dňa zaslania oznámenia podľa predchádzajúcej vety. Termín určí Obec aspoň päť (5) dní 

vopred o čom tohto Navrhovateľa upovedomí oznámením zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú 
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v Návrhu, pričom pokiaľ Navrhovateľ nemá zriadenú e-mailovú adresu, tak oznámením zaslaným 

poštou na adresu sídla/miesta podnikania/trvalého bydliska uvedeného v Návrhu. 

 

4.9 Podmienkou uzatvorenia Kúpnej zmluvy zo strany Obce je úhrada sumy kúpnej ceny v plnej výške v 

prospech účtu Obce, zníženej o uhradenú Zábezpeku zo strany Navrhovateľa, ktorému v zmysle týchto 

Podmienok vznikla povinnosť uzatvoriť Kúpnu zmluvu a to najneskôr v deň určeného termínu 

uzatvorenia Kúpnej zmluvy Obcou a to pred samotným uzatvorením Kúpnej zmluvy. 

 

5 Spoločné ustanovenia 

 

5.1 Obec si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu Kúpnej zmluvy zrušiť Súťaž. O zrušení Súťaže 

budú Navrhovatelia, ktorí podali Návrhy vyrozumení. Zrušenie Súťaže bude uverejnené na úradnej 

tabuli Obce a na internetovej stránke Obce uvedenej v záhlaví týchto Podmienok. 

 

5.2 Obec si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené Návrhy, alebo ktorýkoľvek predložený Návrh 

aj bez uvedenia dôvodu (tieto nezaradiť do Súťaže). Oznámenie o odmietnutí predložených Návrhov 

(ich nezaradení do Súťaže) odošle Obec uchádzačom do pätnástich (15) dní odo dňa vyhodnotenia 

Súťaže. 

 

5.3 Obec neuhrádza Navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou v Súťaži. Úspešný Navrhovateľ, 

s ktorým sa uzatvorí Kúpna zmluva okrem kúpnej ceny uhradí správny poplatok za návrh na vklad 

vlastníckych práv vo výške 66 €. 

 

5.4 Súťažné podmienky a podklady je možné získať: 

 

a) na adrese Obecného úradu Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, Slovenská republika v pracovných dňoch 

od 08.00 hod. do 16.00 hod, v piatok do 12.00 hod., alebo 

b) na internetovej stránke Obce uvedenej v záhlaví týchto Podmienok. 

 

 

 

 


