Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –
ZUUJFO in 76/15) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in
Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobilje za
leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kobilje dne 01.03.2017
NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine
Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s
katero Občina Kobilje, ki jo zastopa župan Robert ŠČAP, kot lastnica nepremičnine na
naslovu Kobilje 16A, 9227 Kobilje parcela 4806/3 k.o. 144 Kobilje, sklene neposredno
pogodbo za prodajo cit. nepremičnine in sicer:
zap.
k. o.
številka

ID oznaka
stavbe

ID oznaka
v neto izmeri m2
dela stavbe

1

585

5

Kobilje

SKUPAJ

Izhodiščna vrednost
nepremičnine
46,20

16.900,00
16.900,00

Predmetna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani
Občine Kobilje http://www.kobilje.si/. V primeru večjega števila interesentov bo izvedeno
pogajanje v prostorih Občine Kobilje.
Župan Občine Kobilje lahko postopek kadarkoli, do sklenitve pravnega posla, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Več informacij dobijo interesenti na Občini Kobilje, kontaktna oseba: Boštjan Horvat, tel. 02
579 92 20, e-naslov: bostjan@kobilje.si.

Priloga:
- obrazec za ponudbo

Občina Kobilje
Robert ŠČAP, župan l.r.

Obrazec
NAMERA ZA NAKUP NEPREMIČNINE
Na podlagi namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, objavljenega na
spletni strani Občine Kobilje, prilagamo našo ponudbo/namero.
Podatki o ponudniku:





FIZIČNA OSEBA

PRAVNA OSEBA

Ime in Priimek:

Naziv:

EMŠO:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

ID za DDV:

Naslov:

Matična številka:

Telefon:

Naslov:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba:

Ponudba za nakup sledečih nepremičnin v lasti Občine Kobilje:
Zap.
št.

k. o.

ID oznaka
stavbe

ID oznaka
dela stavbe

Površina
[m2]

Izhodiščna vrednost
[EUR]

1.

Kobilje

585

5

46,20

16.900,00

Ponujena cena
[EUR]

Ponujena cena za izbirano nepremičnino velja do

.
(Ponudba mora veljati najmanj do 30.04.2017.)

Kraj in datum Žig

(žig)

Podpis ponudnika

