	Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 79/06, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. i 81/15) i članka 9. Odluke o uvjetima i postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 17/09. i 7/15), općinski načelnik Općine Legrad raspisuje 
N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Legrad

1. Prodavatelj: OPĆINA LEGRAD, Legrad, Trg Svetog Trojstva 52A
    Te.: 835-051, faks: 835-455, e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr
     OIB: 95039920703
2. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u k.o. Legrad, upisane u z.k.ul.broj 2420, 
     kao k.č.br. 3288/2, „šuma Mali Pažut“, površine 5361 m2, koje se prema PPUO Legrad nalazi 
     na lokaciji predviđenoj za gospodarsku namjenu – proizvodnu. 
3. Početna cijena za nekretninu iz točke 2. ovog natječaja iznosi 14.903,58 kuna.
4. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda.
    Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i internetskoj stranici 
     Općine Legrad.
5. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o kupoprodaji kojim će se detaljnije 
     urediti sva ostala prava i obveze ugovornih strana, a posebno obveze kupca i to:
	5.1. da se na kupljenom zemljištu može izgraditi objekt poslovne namjene – proizvodne,
	5.2. da se poslovni objekt mora izgraditi i u njemu započeti s obavljanjem poslovne 
                 djelatnosti u roku od najduže 5 godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora,
	5.3. da je prilikom zapošljavanja gospodarski subjekt obvezan zaposliti najmanje 70% 
                 radnika s područja Općine Legrad,
6. U ponudi je potrebno navesti i priložiti: 
    a) naziv tvrtke i sjedište ponuditelja, odnosno ime i prezime fizičke osobe i adresa 
        prebivališta,
    b) dokaz o registriranoj djelatnosti – izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog 
        odgovarajućeg registra (original ili neovjerena preslika),
    c) potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama za poreze i doprinose,
    d) potvrda Općine Legrad o podmirenim obvezama prema Proračunu Općine,
    e) ponuđena kupoprodajna cijena za nekretninu koja ne može biti manja od početne,
    f) namjena korištenja nekretnine i poslovni plan vezan uz nekretninu koja je predmet prodaje,
    g) izjavu o dostavi jamstva prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. 
7. Porez na promet nekretnina i druge troškove u svezi prijenosa nekretnina na ime kupca,   
    snosi kupac, nakon plaćanja kupoprodajne cijene.  
8. Pri odabiru najpovoljnije ponude uzet će se u obzir najviša ponuđena kupoprodajna 
    cijena te namjena korištenja nekretnine. 
9. Odluku o odabiru ponude donosi općinski načelnik Općine Legrad. 
    Ugovor o kupoprodaji zaključit će se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o 
    prihvaćanju ponude. 
    Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom potpivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti dokaz o 
     uplaćenoj kupoprodajnoj cijeni i jamstvo za ispunjenje obveza iz točke 5.1. do 5.3 ovog 
     natječaja i to dvije ovjerene bjanko zadužnice na ukupni iznos od 200.000,00 kuna. 
10. Zatvorene ponude dostavljaju se putem pošte, preporučeno na adresu: Općina Legrad,
      Općinski načelnik Općine Legrad, Trg Svetog Trojstva 52 A, 48317 Legrad, ili se predaju 
      u Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad najkasnije do 14 sati na dan isteka roka za
      dostavu ponuda, s naznakom: Natječaj za prodaju nekretnine - ne otvarati."
      Nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane ponude neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LEGRAD
Legrad, 28. rujna 2015.

