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Zadeva: NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
- ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Oora, na podlagi 52. člena

Zakona o stvarnem pren-ioženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

št. 11/2018, 79/2018) — v nadaljevanju ZSPDSLS-1 ter 19. člena Uredbe o stvarnem

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), obj avtja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

1. Naziv in sedež lastnika oz. upravljavca, ki sklepa pravi posel:
OBCINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica lB, 4280 Kranjska Gora

2. Opis predmeta prodaje:
zemljišče s parcelno številko 885/199 katastrska občina 2169 Kranjska Gora z ID

znakom: parcela 2169 885/199, ki po podatkih zemljiškega katastra predstavlja zemljišče,

kj ima površino 197 m2. Po prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora se ta parcela

nahaja v območju z oznako prostorske enote KOV (vodna zemljišča). V naravi pa ta

nepremičnina predstavlja pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi z naslovom

Borovška cesta 33a, Kranjska Gora.

3. Najnižja ponudbena cena:
Ponudbena cena za nepremičnino z ID znakom: parcela 2169 885/199 mora biti

najmani 4.000,00 EUR. Ta cena ne vključuje plačila davka na promet nepremičnin, kj ga

plača kupec.

4. Pooji prodaje:
- za prodajo opisane nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba;

- kot ponudnik ne more sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v

smislu 7. odstavka 51. člena ZSPDSLS- 1;
- izbrani ponudnik bo moral najkasneje pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo o

nepovezanosti s cenilcem, člani komisije ter z njimi povezanimi osebami v smislu 7.

odstavka 51. člena ZSPDSLS-1;

(NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE P0000BE - za parcelo 885-199 kc krg)



- nepremičnina se prodaja po načelu »videno — kupljeno«, zato ne bo mogoče

uveljavljanje prodajalčeve odgovornosti za stvarne in pravne napake;
- nepremičnina bo prodana ponudniku, kj bo ponudil najvišjo ceno;
- najugodnejši ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od dneva

prejema poziva Iastnika oz. upravljavca nepremičnine;
- plačilo celotne kupnine najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe;

- zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško

knjigo ni sestavni de! prodajne pogodbe in se izroči kupcu po prej emu celotne

kupnine;
- kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, kj

bo odmerjen na podlag sklenjene prodajne pogodbe, stroške overitve podpisa

zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi in stroške v zvezi z

zemljiškoknjižno jzvedbo vpisa lastninske pravice na njegovo jme oziroma v njegovo

konst v zemljiški knjigi;
- lastnik si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek prodaje kadar koli do sklenitve

pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovomosti ustavi.

5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino bo mora! najugodnejšj ponudnik poravnati v enkratnem znesku najkasneje 30-ti

(trideseti) dan od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na transakcijski račun lastnika

Občjne Kranjska Gora, Kolodvorska ulica lb, 4280 Kranjska Gora, številka: 01253-

0100007684, odprt pri banki Slovenije, na podlagi izdanega računa lastnika.

Plačilo celotne kupnine v roku, kile določen, je bistvena sestavina pravnea posla —

prodajne poodbe!

6. Predkupna pravica: Predkupno pravico ima lastnik stanovanjske stavbe na naslovu

Borovška cesta 33a, Kranjska Gora, ker zemljišče, kj je predmet prodaje, v naravi

predstavlja pripadajoče — funkcionalno zemljišče k tej stanovanjski stavbi.

7. Oblika in pooji, pod katerimi se predloži ponudba:

Ponudbo lahko oddajo pravne in fzične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike

Slovenije lahko postanejo lastnikj nepremičnin.

Ponudba mora biti oddana na obrazcu, kj je v prilogi te namere na spletni strani občine.

Ponudba mora biti poslana s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Kranjska

Gora, Kolodvorska ulica lB, 4280 Kranjska Gora, in z oznako: PONUDBA ZA NAKUP

NEPREMIČNFNE - NE ODPIRAJ!

V primeru, da bo za prodajo navedene nepremičnine prejetih več ponudb, bodo ponudniki

povabljeni na pogajanja o ceni.

8. Rok za sprejem ponudbe:
Ponudba je pravočasna, če prispe na naslov lastnika oziroma upravljavca najkasneje do

26.3.2020 do 12. ure.

Ponudbe prispele po izteku navedenega roka bodo izločene iz postopka prodaje.

(NANIERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODE - za parce‘o 885-I k Lrg)



9. Dodatne informacije o predmetu prodaje in kontaktna oseba
Dodatne informacije o nepremičnini, kj je predmet prodaje, interesenti lahko dobijo pri
javni uslužbenki Občine Kranjske Gore Egidiji Košir Mrovlje, na direktni telefon števitka:

04/ 5809- 819 au preko elektronske pošte na naslov: eidijakosiikranjska-orasi

ŽUPAN
Janez Hrovat

Obj avlj eno:
- na spletni strani Občine Kranjska Gora

(NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE P000DBE - za parcelo 885-l9 ko krg)


