
MH Manažment, a. s. 

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava, IČO: 50 088 033 

(ďalej len "Vyhlasovateľ") 

 

vyhlasuje opakovanú verejnú súťaž na predaj majetku vo vlastníctve spoločnosti 

MH Manažment, a. s. ako vyhlasovateľa, pozostávajúceho z nehnuteľností - stavieb 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krajná Poľana, zapísaných v evidencii nehnuteľností 

na liste vlastníctva č. 4, obec: Krajná Poľana,  okres Svidník, a to:  

  - bytová jednotka - súpisné číslo 58, na parcele číslo 265 

  - budova sociálna a administratíva - súpisné číslo 62, na parcele číslo  62/8 

  - garáže - na parcele číslo  49/2 

  - garáže - na parcele číslo  49/3 

  - vrátnica - na parcele číslo  62/3 

  - lisovňa - na parcele číslo  62/6 

  - prierezovňa - na parcele číslo  62/7 

  - šatňa a sociálne zariadenia - na parcele číslo  62/10 

  - požiarna zbrojnica - na parcele číslo  64 

  - studňa - na parcele číslo  67 

Vyhlasovateľ nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vyššie uvedené stavby.  

Všeobecná hodnota majetku stanovená na základe znaleckého posudku je 65.300,- EUR. 

Majetok sa predáva vcelku a nie je možné navrhnúť kúpu časti ponúkaného majetku. Majetok 

je v súčasnosti v nájme.  

Informačný materiál, ktorý obsahuje podmienky opakovanej verejnej súťaže, poučenie 

o postupe pri predkladaní návrhov a informácie o predávanom majetku, si môže záujemca alebo 

jeho splnomocnený zástupca prevziať v sídle spoločnosti MH Manažment v termíne od 

19.11.2019 do 22.11.2019 vrátane v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod., 3. poschodie, č. dverí  

3.12, tel.: 0421/2/322 82 762, po predložení dokladu o zaplatení nenávratného účastníckeho 

poplatku vo výške 50,-  EUR výhradne poštovou poukážkou na účet spoločnosti č. SK19 8180 

0000 0070 0055 2886, BIC: SPSRSKBA, vedenom v Štátnej pokladnici, variabilný symbol 

090051 a po podpísaní prehlásenia o mlčanlivosti a nezneužití poskytnutých informácií 

a písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Prevzatie informačného materiálu je 

podmienkou účasti v súťaži. Vyhlasovateľ zaradí do opakovanej verejnej súťaže výlučne 

ponuky predložené zo strany záujemcu alebo jeho písomne splnomocneného zástupcu, ktorého 

meno/názov je výslovne uvedené na doklade o zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku. 

Informácie o vyhlásení opakovanej verejnej súťaže  sú zverejnené aj na internetovej stránke 

spoločnosti MH Manažment www.mhmanazment.sk.  

Vyhlásená opakovaná verejná súťaž nepredstavuje zo strany spoločnosti MH Manažment, a.s. 

verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ani obchodnú verejnú 

súťaž v zmysle § 281 Obchodného zákonníka. Spoločnosť MH Manažment, a.s. si vyhradzuje 

právo ukončiť túto opakovanú verejnú súťaž v plnom rozsahu. Spoločnosť 

MH Manažment, a.s. neuhrádza žiadne náklady vzniknuté na strane záujemcu v súvislosti 

s predložením ponuky a uzatvorením kúpnej zmluvy. 

http://www.mhmanazment.sk./


 


