PATVIRTINTA:
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriauis
201__ m. ________ ___ d. įsakymu Nr. V35-_____
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO DAIKTO – GYDYKLOS
PASTATO SAUSOJI G. 1, DRUSKININKUOSE, PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas - gydyklos pastatas Sausoji g. 1,
Druskininkai (unikalus pastato Nr. 1595-4000-6011).
2. Pradinė pardavimo kaina – 399 999,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 500,00 Eur, sumokėjimo terminas –
prieš pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
4. Aukciono dalyvio garantinio įnašo, įskaitomo kaip dalinė įmoka už įsigyjamą
turtą, dydis – 30 000,00 Eur.
5. Garantinio įnašo sumokėjimo terminas – prieš pateikiant aukciono komisijai
dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu. Garantinis įnašas aukciono
laimėtojui nebus grąžinamas, jei dėl jo kaltės pirkimo – pardavimo sutartis nebus pasirašyta per
30 d. nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
6. Aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą šiose sąlygose nustatyta
tvarka ir terminais privalo sumokėti visi asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione.
7. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas
į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kainą.
8. Viešame aukcione parduodamo turto apžiūra – suderinus laiką telefonu (8 313)
59 158, 52 676.
9. Minimalus pradinės turto pardavimo kainos didinimo intervalas – 4 000,00 Eur.
10. Aukciono organizatoriaus (Druskininkų savivaldybės administracija, kodas
188776264) sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registracijos
mokestis ir galutinis atsiskaitymas už parduotus nekilnojamuosius daiktus Nr. LT05 7300 0100
0222 5631, AB „Swedbank“.
11. Dokumentų dalyvauti viešame aukcione pateikimo vieta – Vilniaus al. 18,
Druskininkai, 103 kab.
12. Dokumentų pateikimas ir registravimas – 2017 m. _________ __ - __ d. nuo
13:00 iki 14:00 val.:
13. Aukciono vykdymo vieta - Vilniaus al. 18, Druskininkai, 104 kab.
14. Aukciono data ir laikas – 2017 m. __________ __ d. 14.05 val.
15. Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis aukcionas.
16. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione Aukciono komisijai privalo pateikti
šiuos dokumentus (informaciją):
16.1. Fiziniai asmenys pateikia:
16.1.1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu;
16.1.2. sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės
veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti
keli asmenys (asmenų grupė);
16.2. Juridiniai asmenys be 2.16.1 papunktyje nurodytų dokumentų, taip pat pateikia
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas:
16.2.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo, jeigu pagal
asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti;
16.2.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens
registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti;
16.2.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir
nekilnojamojo turto bei jam priskirto žemės sklypo įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo
dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas;
16.2.4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų.
17. Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka – iš karto, t. y. ne vėliau, kaip
per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
18. Kitos sąlygos:

18.1. gydyklos pastatui priskirta 1,44 ha dydžio (14434/161659) valstybinės žemės
sklypo Sausoji g. 1, Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-1837-7578, kadastrinis
Nr. 1501/0004:367, bendras sklypo plotas – 16,1659 ha, paskirtis - kita, rekreacinės teritorijos)
dalis - tik nuomojama (neparduodama);
18.2. žiūrovai gali dalyvauti aukcione iš anksto pavedimu sumokėję 50 Eur į
Druskininkų savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą LT05 7300 0100 0222 5631, AB
„Swedbank“ (mokėjimo paskirtis - už dalyvavimą viešame aukcione) ir dokumentais patvirtinę
lėšų sumokėjimo faktą viešo aukciono komisijai.
18.3. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis ir gydyklos pastatui priskirtos
1,44 ha dydžio (14434/161659) žemės sklypo dalies Sausoji g. 1, Druskininkuose (kadastrinis Nr.
1501/0004:357) nuomos sutartis su aukciono laimėtoju, turi būti sudarytos per 30 dienų nuo
pardavimo aukcione vykdymo dienos;
18.4. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį su aukciono laimėtoju, ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo ne ilgesniam
kaip 63 metų terminui, sudaro centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas (VĮ Turto bankas);
18.5. nutraukus nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį automatiškai
nutraukiama ir žemės sklypo nuomos sutartis;
18.6. turto ir nuosavybės teisės į jį perdavimas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą;
18.7. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant
atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
18.8. gydyklos pastatui priskirtos 1,4434 ha dydžio valstybinės žemės sklypo Sausoji
g. 1, Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-1837-7578, kadastrinis Nr. 1501/0004:367, bendras
sklypo plotas – 16,1659 ha, paskirtis - kita, rekreacinės teritorijos) dalies nuomos kaina
apskaičiuojama vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos nustatytais nuomos mokesčio
tarifais.
18.9. vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.394 straipsnio 3 dalimi, aukciono
laimėtojas, įsigijęs parduodamus nekilnojamuosius daiktus, įgyja teisę naudotis žemės sklypo
dalimi tokiomis pat sąlygomis, kaip dabartinis nekilnojamųjų daiktų savininkas;
18.10. specialiosios žemės sklypo (dalies) naudojimo sąlygos:
18.10.1. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos
juostos;
18.10.2. XXVI. Miško naudojimo apribojimai;
18.10.3. XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos;
18.10.4. XVI. Kurortų apsaugos zonos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343,
XVI skyrius „Kurortų apsaugos zonos“ neteko galios nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. Pagrindas - LR
Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ pakeitimo“);
18.10.5. VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
18.10.6. Ryšių linijų apsaugos zonos;
18.10.7. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos;
18.10.8. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
18.11. žemės sklypo Sausoji g. 1, Druskininkai, detaliojo plano sprendiniai
atitinkantys maksimalius Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius:
18.11.1. užstatymo tankumas - 7,3% (užstatymo plotas ant žemės – 1 053,7 kv. m);
18.11.2. užstatymo intensyvumas - 15% (visų aukštų plotas be rūsio – 2 165,1 kv.
m);
18.11.3. pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo - 9,50 m.
18.12. Gydyklos pastatas Sausoji g. 1, Druskininkai, gali būti rekonstruojamas į
poilsio paskirties pastatą.
_____________________

Pavadinimas / vardas, pavardė
Fizinio / juridinio asmens kodas
Buveinė / gyvenamoji vieta
Telefono, fakso Nr., el. paštas
Atsiskaitomoji sąskaita

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51 233, faksas: (8 313) 52 253. Įmonės kodas
188776261, PVM mokėtojo kodas: LT 100008196411; a/s LT67 7300 0100 0222 5291, AB
„Swedbank“

P R A Š Y M A S
2017 m. _____________ ___ d., Druskininkai
Prašau mane (mus) įregistruoti Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo daikto
- gydyklos pastato Sausoji g. 1, Druskininkuose, (su nuomojama žemės sklypo dalimi)
pardavimo viešo aukciono dalyviu.
PRIDEDAMA:
1. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo
dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti,
kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos
įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir
jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju
turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės
aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties
kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys
(asmenų grupė).
6. Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjas sumokėjo nustatytą aukciono dalyvio registravimo
mokestį ir aukciono dalyvio garantinį įnašą.
7. Kiti dokumentai (nurodyti aukciono sąlygose).
Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys Aukciono komisijai turi pateikti
prašymą ir 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus (informaciją).
PAPILDOMA INFORMACIJA:
Pareigos / parašas / vardas, pavardė ________________________________________________

