Inzerce o prodeji příjezdové cesty vedoucí k 10 (deseti) novým rodinným domům
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
Insolvenční správce vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. NOZ, za těchto podmínek:
-

Prodávající:
o INSKOL v.o.s., insolvenční správce dlužníka Zolova real s.r.o., Železniční 591/10, Olomouc, IČO:
01608738
o sídlo: Svatováclavská 97/6, Fryštát, 733 01 Karviná
o IČ: 06953859
o Dále také „vyhlašovatel nebo insolvenční správce“.

-

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré zaslané nabídky.

-

Lhůta k podávání nabídek je stanovena od 06.08.2021 do 30.09.2021. Stanovuje se lhůta hmotně právní,
tj. lhůta je zachována, pokud nabídka bude poslední den lhůty doručena.

-

Předmětem prodeje jsou položky majetkové podstaty č. 2:
o

02 - Pozemek par. c. 375/2, o výměře 1218, orná půda, katastrální území Nedvězí u
Olomouce, LV č. 381.

-

Způsob prodeje je stanoven dle § 289 IZ – mimo dražbu.

-

Nabídky na koupi předmětu prodeje zasílejte písemně na email: stefanek@inskol.eu

-

Nabízená kupní cena musí být uvedena v korunách českých, kdy musí být uvedena jednoznačná a
nezaměnitelná částka. Dále musí být jednoznačně uvedeno, o jakou položku majetkové podstaty má
zájemce zájem.

-

Insolvenční správce si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž bez uvedení
důvodu zrušit.

-

Zaslané nabídky nelze měnit nebo doplňovat, a to ani chyby v nich obsažené.

-

Lhůta k výběru nejvhodnější nabídky vyhlašovatelem končí nejpozději 31.10.2021.
Navrhovatelé nabídek, jež nebyly vybrány, nebudou nijak informováni.

-

Účastníci nemají nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v této soutěži.

-

Posouzení nabídek bude provedeno insolvenčním správcem v součinnosti s insolvenčním soudem a
zajištěným věřitelem. Bude vybrána nabídka, která nejlépe vyhovuje, kdy stěžejním kritériem bude výše
nabízené kupní ceny a schopnost tuto cenu uhradit. Insolvenční správce si však vyhrazuje volnost výběru
nabídky.

-

Prohlídky předmětu prodeje realizuje dle svého uvážení. Nemovitost je veřejně přístupná.
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