O{stYiwd

Borounica
Ihp!t,jct,a )2.

številka
Datum:

IJi-]

lJorounira, tr!.: ()I -507-q60' Juks: ()t

7j07.46t' r-mail:

obcin,t(Đborot,nic,t.si

478-007912022-2
21,.06.2022

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti (Ur. l. Rs, št. L1'/20I8in79/18), v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in ].9. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur' l. Rs, št. 31'/2ot8),
občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:

-

nepremičnina z lD znakom: parcela 2oo4 363612 v izmeri 83 m2

NajniŽja izhodiščnacena je 1.660,00 EUR.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za sprejem ponudb je 20 dni od objave te
namere na spletni strani občine Borovnica. lzjava se odda na priloženem obrazcu v
sprejemni pisarni občine Borovnica, pisno na naslov: občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22,
1353 Borovnica ali na elektronski p ošti na naslov: obcina@borovnica.si

Kot pravočasno se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež občine Borovnica do izteka 20
- dnevnega roka od objave predmetne namere, izjave, ki bodo v navedenem roku prispele
pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno

pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere. Nepravočasne izjave se v
nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale.

Če bo prispelo več ponudb z enako ceno, bodo opravljena dodatna pisna pogajanja o ceni.

Prodajna pogodba, bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na
spletni strani občine Borovnica, s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup
nepremičnine. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni po notarski overitvi kupoprodajne
pogodbe. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec
zaVezan plačati še davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa
prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

premozen ie@ borovnica.si, tel. št. oI
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5o7 -464.

predmetu razpolaganja

je Sonja

Osredkar,

občina Borovnica si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.
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