
....................................................................................................................................................... 
 (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov) 

 

 

 

Obec Turček 

Turček 123 

038 48 Turček 

 

 
 
Vec: Zámer priameho predaja č. ......../20........ 

– cenová ponuka 

 
 
 
1. Označenie záujemcu / záujemcov (právnická osoba): 
 

obchodné meno: ..................................................................................................... 

sídlo: ..................................................................................................... 

IČO: ..................................................................................................... 

DIČ / IČ DPH: ..................................................................................................... 

zapísaná v: ..................................................................................................... 

zastúpená: ..................................................................................................... 

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

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

korešpondenčná adresa: ..................................................................................................... 

telefonický kontakt:  ..................................................................................................... 

e-mail: ..................................................................................................... 

 

 

2. Predmet cenovej ponuky a ponúkaná cena za predmet cenovej ponuky: 
 
(uviesť predmet zverejneného zámeru priameho predaja, na ktorý sa vzťahuje cenová ponuka záujemcu) 
 
 

P. č.: Stavba: 
Súpisné 

číslo: 
Parcela č.: 

Výmera 
v m2: 

Druh pozemku: Katastrálne územie: 
Ponúkaná 
cena v € 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
 
 



3. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že nie som / nie sme* osobou uvedenou v § 9a ods. 7 zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – viď. príloha č. 1.   

4. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že ku dňu podania tejto cenovej ponuky mám / máme* 

vysporiadané všetky záväzky voči Obci Turček.  

5. Vyhlasujem / vyhlasujeme*, že v prípade, ak bude táto cenová ponuka vyhodnotená 

ako najvýhodnejšia a bude akceptovaná, uhradím / uhradíme* Obci Turček všetky vecné náklady, 

ktoré jej vznikli v súvislosti s realizáciou tohto priameho predaja 

6. Čestne vyhlasujem / vyhlasujeme*, že som mal/a – nemal/a* // sme mali - nemali* možnosť 

oboznámiť sa s podmienkami ochrany osobných údajov Obce Turček, IČO: 00 317 012, Turček 

123, 038 48 Turček, ako prevádzkovateľa, účinných od 25.05.2018, v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) 

a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov, ktoré som uviedol/a // sme uviedli* o dotknutých osobách v tejto cenovej 

ponuke a v jej prílohách pre účely priameho predaja, a s tým spojených úkonov, a zároveň 
potvrdzujem / potvrdzujeme*, že mnou / nami* poskytnuté osobné údaje sú presné a 

pravdivé.  
 
 
*nehodiace sa prečiarknuť  
 
 
 
V ............................, dňa .................................... 
 
 
 
 
Podpis(y) osôb oprávnených konať v mene záujemcu: 

 

 

 

 

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

titul, meno a priezvisko    podpis 

 

 

 

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

titul, meno a priezvisko    podpis 

 

 

 

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

titul, meno a priezvisko    podpis 

 

 

 

 

Príloha: 

Čestné vyhlásenie / vyhlásenia * podľa ods. 3 tejto cenovej ponuky (s úradne osvedčeným podpisom)  


