PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V35-707
SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO – UŽDAROS SLIDINĖJIMO TRASOS
NEMUNO KEL. 2, MIZARŲ K., LEIPALINGIO SEN., DRUSKININKŲ SAV., IR JAI
PRISKIRTO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO
SĄLYGOS
1. Aukcione parduodamas turtas: uždara slidinėjimo trasa (unikalus Nr. 4400-19564697, bendras plotas 32143,54 kv. m), kiemo aikštelė (unikalus Nr. 4400-2203-3901), vandentiekio
tinklai (unikalūs Nr. 4400-2168-7660, 4400-2209-4786, 4400-2209-4797), nuotekų šalinimo tinklai
- fekalinės kanalizacijos tinklai (unikalus Nr. 4400-2168-7681), nuotekų šalinimo tinklai - lietaus
nuotekų tinklai (unikalūs Nr. 4400-2168-7670, 4400-2209-4764, 4400-2209-4775) (toliau –
Slidinėjimo trasos) ir Slidinėjimo trasoms priskirtas 8,000 ha žemės sklypas (žemės sklypo unikalus
Nr. 4400-1152-9121), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Rekreacinės
teritorijos), Nemuno kel. 2, Mizarų k. Leipalingio sen., Druskininkų sav.
2.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
2.1. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis), plotas 8,00 ha;
2.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis),
plotas 8,00 ha;
2.3. Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis), plotas 1,50 ha;
2.4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,88 ha;
2.5. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 1,998 ha;
2.6. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,679 ha;
2.7. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas 0,0622 ha.
3.
Pradinė nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pardavimo
kaina - 8 119 902,00 Eur be PVM, PVM - 1 658 685,00 Eur, kaina iš viso su PVM - 9 778 587,00
Eur, iš jos:
3.1. bendra nekilnojamojo turto kaina - 7 898 500,00 Eur be PVM, PVM 1 658 685,00 Eur, kaina iš viso su PVM - 9 557 185,00 Eur. PVM taikomas pagal Lietuvos
Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 3 dalį. Jei Aukciono laimėtojas nėra
PVM mokėtojas aukciono pabaigos metu, jam taikomi šių sąlygų 28.6 papunktyje numatyti
įsipareigojimai;
3.2. žemės sklypo kaina, padidinta aukciono organizatoriaus išlaidomis, patirtomis
atliekant žemės sklypo ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, detaliojo
plano parengimą, žemės sklypo plano parengimą – 221 402,00 Eur, iš jos:
3.2.1. žemės sklypo kaina - 207 500,00 Eur. PVM netaikomas pagal Lietuvos
Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį.;
3.2.2. aukciono organizatoriaus išlaidos, patirtos atliekant žemės sklypo ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, detaliojo plano parengimą ir žemės sklypo
kadastrinius matavimus, planų parengimą - 13 902,00 Eur.
4.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5 000,00 Eur, sumokėjimo terminas
– prieš pateikiant aukciono komisijai dokumentus ir prašymą įregistruoti asmenį aukciono dalyviu.
5.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo, įskaitomo kaip dalinė įmoka už įsigyjamą
turtą, dydis - 81 000,00 Eur.
6.
Minimalus pradinės bendros nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo
kainos didinimo intervalas - 10 000,00 Eur.

7.
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.
8.
Aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą šiose sąlygose
nustatyta tvarka ir terminais privalo sumokėti visi asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione.
9.
Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir
neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kainą.
10. Viešame aukcione parduodamo turto apžiūra – esant poreikiui, suderinus laiką
telefonu: (8 313) 90 007.
11. Aukciono organizatoriaus (Druskininkų savivaldybės administracija, kodas
188776264) sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registracijos
mokestis ir galutinis atsiskaitymas už parduotą nekilnojamąjį turtą (nekilnojamuosius daiktus) bei
žemės sklypo parengimo išlaidos Nr. LT05 7300 0100 0222 5631, AB „Swedbank“.
12. Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.
13. Asmens registracija į elektroninį aukcioną vyksta asmeniui prisijungiant
specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytines.lt (toliau – specialioji interneto svetainė) ir
patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.
14. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialiosios interneto svetainės atitinkamoje
skiltyje privalo nurodyti adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta arba buveinė nėra deklaruota
ar nesutampa su deklaruotąja), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią
turėtų būti grąžintas aukciono dalyvio garantinis įnašas.
15. Fizinis asmuo, prisijungęs specialiojoje interneto svetainėje, gali veikti savo
vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas.
16. Juridinis asmuo elektroniniame aukcione dalyvauja per atstovą – juridinio
asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti,
pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu.
17. Fizinis asmuo į konkretų elektroninį aukcioną gali registruotis tik vieną kartą
kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.
18. Asmuo, pradėdamas registraciją į elektroninį aukcioną, turi būti į elektroninio
aukciono skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą sumokėjęs šių aukciono sąlygų 4, 5
punktuose nurodyto dydžio aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą.
19. Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia (įkelia) šių
dokumentų skaitmenines kopijas:
19.1. juridiniai asmenys:
19.1.1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį
prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė,
buveinė / gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų
registruoti dokumentų sąrašas);
19.1.2. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento),
jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą
teisės aktų nustatyta tvarka;
19.1.3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens
registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų
nustatyta tvarka;
19.1.4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir
nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės
aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
19.1.5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų
nustatyta tvarka;

19.1.6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės
veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti
keli asmenys (asmenų grupė).
19.2. fiziniai asmenys pateikia 19.1.1, 19.1.5 ir 19.1.6 papunkčiuose nurodytus
dokumentus.
20. Aukciono dalyvių registravimo pradžia – 2022 m. rugpjūčio 8 d. 00:00 val.,
pabaiga - 2022 m. rugpjūčio 10 d. 23:59 val.
21. Aukciono dalyvio atitikimą aukciono dalyviui keliamiems reikalavimams
aukciono skelbime nurodytais terminais tvirtina aukciono organizatoriaus paskirtas atsakingas
asmuo.
22. Paaiškėjus, kad asmenys ar asmenų grupė arba bent vienas grupės narys
neatitinka aukciono dalyviui keliamų reikalavimų, nurodytų aukciono sąlygose:
22.1. pasibaigus aukciono dalyvių registravimo terminui – asmenims ar asmenų
grupei neleidžiama dalyvauti aukcione;
22.2. įvykus aukcionui – su aukciono dalyviu nesudaroma nekilnojamojo turto ir
žemės sklypo ir kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartis.
23. Elektroninis aukcionas vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laiku
specialiojoje interneto svetainėje, kurioje, vykstant elektroniniam aukcionui, jo dalyviai turi
nurodyti siūlomą kainą už elektroniniame aukcione parduodamą turtą. Pasiūlyta kaina laikoma
priimta, kai iki elektroninio aukciono pabaigos ji užfiksuojama specialiojoje interneto svetainėje.
24. Aukciono pradžia – 2022 m. rugsėjo 2 d. 9.00 val., pabaiga - 2022 m. rugsėjo
5 d. 13.59 val.
25. Elektroninio aukciono pabaiga fiksuojama šiose sąlygose nurodytu laiku. Jeigu
iki elektroninio aukciono pabaigos gaunamas bent vienas didesnės kainos pasiūlymas, elektroninis
aukcionas pratęsiamas papildomam penkių minučių terminui, per tą laiką aukciono dalyviai gali
siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio
sekundžių terminą gauto didesnės kainos pasiūlymo elektroninis aukcionas pakartotinai pratęsiamas
penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo didesnės kainos
pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas elektroninis aukcionas užbaigiamas, jeigu per penkias
minutes ir nulį sekundžių po paskutinio didesnės kainos pasiūlymo negaunamas kitas didesnės
kainos pasiūlymas.
26. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas aukciono dalyvis, kuris iki elektroninio
aukciono pabaigos pasiūlė didžiausią kainą už elektroniniame aukcione parduodamą turtą.
27. Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka – iš karto (visa nekilnojamojo
turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir
žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo, pagal sutartį
(sutartis) mokėtinas lėšas pervedant šia tvarka:
27.1. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui – už savivaldybės
nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinį žemės sklypą;
27.2. savivaldybės administracijai – už aukcione įsigytą savivaldybės nekilnojamąjį
turtą ir žemės sklypo formavimo išlaidas.
28. Aukciono laimėtojo įsipareigojimai:
28.1. iki 2034 m. birželio 15 d. užtikrinti ūkinės veiklos Slidinėjimo trasose vykdymą,
nepriklausomai nuo to, ar ūkinę veiklą vykdo jis pats ar pasitelkiami tretieji asmenys. Ūkinė veikla
apima: slidinėjimo ir komercinių paslaugų teikimą slidinėjimo trasose; Slidinėjimo trasų
eksploatavimą (priežiūrą, einamąjį ir kapitalinį remontą, Slidinėjimo trasų apsaugą, saugumo ir
tvarkos palaikymą ir kt.), smulkią prekybinę veiklą, reikiamos įrangos įsigijimą, sumontavimą,
įdiegimą, inventoriaus nuomą, slidinėjimo įrangos nuomą, patalpų nuomą, maitinimo paslaugų
teikimą, renginių Slidinėjimo trasose organizavimą bei visą kitą susijusią veiklą;
28.2. įsigyti iš esamo Slidinėjimo trasų operatoriaus veiklos vykdymui naudojamą
turtą, įrangą ir inventorių: slides, snieglentes, slidinėjimo batus, sniego traktorius, maitinimo

paslaugų įrangą ir kitą turtą, pagrįstai skirtą vykdyti veiklą Slidinėjimo trasose ir teikti maitinimo
paslaugas. Šio turto, įrangos ir inventoriaus pardavimo sąlygos (perdavimo data, atsiskaitymo
terminai ir pan.) turės būti nustatytos pirkimo-pardavimo sutartyje tarp aukciono laimėtojo ir UAB
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“. Šio turto, įrangos ir inventoriaus preliminari
pardavimo kaina yra apie 173 000 Eur (plius PVM). Turto vertės nustatymo principas - turto likutinė
vertė pagal apskaitos duomenis arba rinkos vertė, jei ji reikšmingai skiriasi nuo likutinės vertės.
Galutinis turto, įrangos ir inventoriaus sąrašas ir galutinė turto pardavimo vertė bus nustatyta
netrukus po aukciono laimėtojo paskelbimo ir prieš turto perdavimo aukciono laimėtojui dieną;
28.3. Slidinėjimo trasų perleidimo tretiesiems asmenims atveju, užtikrinti šių sąlygų
28 punkte, išskyrus 28.2 papunktyje, numatytų įsipareigojimų vykdymo tęstinumą;
28.4. iki 2035 m. gegužės 4 d. nenuimti, neuždengti ar kitaip neapriboti ant
Slidinėjimo trasų stogo sumontuoto „Druskininkai Like“ reklamos ženklo matomumo, bei užtikrinti
tinkamą jo priežiūrą ir, esant poreikiui, remontą. Už „Druskininkai Like“ reklamos ženklo suvartotą
elektros energiją, apmoka Druskininkų savivaldybė pagal aukciono laimėtojo pateiktas sąskaitas
faktūras. Priežiūros ir remonto sąnaudas apmoka aukciono laimėtojas;
28.5. sudaryti žemės sklypo dalies nuomos sutartį su lynų keltuvo operatoriumi /
nuomininku, dėl 0,1654 ha žemės sklypo dalies nuomos lynų keltuvams eksploatuoti, nuomos
laikotarpį nustatant atsižvelgiant į lynų keltuvo eksploatavimo terminą, bet ne trumpesnį kaip iki
2055 m. lapkričio 30 d., o nuomos kainą – atsižvelgiant į sutarties sudarymo metu vyraujančias
vidutines atitinkamos paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypų nuomos kainas rinkoje;
28.6. šių sąlygų 37 punkte nurodytą nekilnojamojo turto perdavimo–priėmimo akto
pasirašymo dieną aukciono laimėtojas įsipareigoja būti registruotu PVM mokėtoju ir turėti galiojantį
PVM mokėtojo kodą;
28.7. esant poreikiui priimti naujus darbuotojus dirbti Slidinėjimo trasose, įvertinti
galimybę pirmoje eilėje į darbą priimti Slidinėjimo trasose dirbusius darbuotojus, netekusius darbo
dėl etatų mažinimo (esamam operatoriui nutraukus darbo sutartis po Slidinėjimo trasų pardavimo);
28.8. bendradarbiauti su Druskininkų savivaldybe vystant ir tobulinant Slidinėjimo
trasose teikiamas paslaugas, skatinant atvykstamąjį turizmą, populiarinant žiemos sportą (dalyvauti
bendruose renginiuose, reprezentuoti Slidinėjimo trasų objektą pristatant jį miesto svečiams bei
kitaip viešinti teikiamas paslaugas);
28.9. užtikrinti sudarytų bendradarbiavimo ir / ar nuomos sutarčių vykdymo tęstinumą
su trečiosiomis šalimis (pvz. mokyklomis, profesionaliais sportininkais ir kt.), geranoriškai
bendradarbiauti su jomis pratęsiant / sudarant naujas sutartis;
28.10. užtikrinti sporto projektų, kuriems įgyvendinti pagal iki aukciono pabaigos
pasirašytas finansavimo sutartis skirtas finansavimas iš Sporto rėmimo fondo ir / ar kitų paramos
šaltinių, veiklų tęstinumą (įskaitant finansinį prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo) iki
finansavimo sutartyse numatytų terminų pabaigos, laiku teikti ataskaitas ir tinkamai vykdyti kitus
sutartinius įsipareigojimus.
29. Sudarytos ir galiojančios bendradarbiavimo, nuomos, projektų įgyvendinimo
(finansavimo) ir kitų sutarčių kopijos bei kiti dokumentai atspindintys ūkinės veiklos Slidinėjimo
trasose vykdymo rezultatus, susipažinimui bus pateikiami tik aukciono dalyviais įregistruotiems
asmenims. Dalyviams pateikti dokumentai ir jų turinys yra griežtai konfidencialūs ir tretiesiems
asmenims gali būti atskleisti tik esant išankstiniam UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centras AQUA“ rašytiniam sutikimui, išskyrus teismus, oficialius dalyvių konsultantus ir įstatymų
numatytus atvejus, kuomet tai atskleisti yra privalu.
30. Jeigu aukciono laimėtojas nevykdys bent vienos 28.1-28.6, 28.10 papunkčiuose
nurodytos sąlygos, Savivaldybė teismo tvarka turi teisę reikalauti, kad sąlygos būtų įvykdytos arba
kad būtų nutraukta sutartis, Slidinėjimo trasos grąžintos savivaldybei ir atlyginti nuostoliai.
31. Aukciono laimėtojui tinkamai atsiskaičius už įsigytą turtą, teisės aktų nustatyta
tvarka UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ atsisakys laikinosios Snow arena
koncesijos sutarties vykdymo, o teisės aktų nustatyta tvarka Druskininkų savivaldybės

administracija atlygins UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, įskaitant PVM,
už nutrauktą laikiną Snow arena koncesijos sutarties vykdymą.
32. Aukciono laimėtojui tinkamai atsiskaičius už įsigytą turtą, UAB „Druskininkų
sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ per šalių sutartą terminą, aukciono laimėtojui perleis:
32.1. Registruotus prekių ženklus: „Snow Kayak Snow arena“ (paraiškos Nr. 2013
0398; registracijos numeris 68432), „Snow Arena“ (paraiškos numeris 2013 0078, registracijos
numeris 67972) ir „Aero Gallery“ (paraiškos numeris 2013 0079; registracijos numeris 67973) bei
visas bet kokios teises (įskaitant nuosavybės, intelektinės, autorinės ir teisė naudotis) į juos;
32.2. Bet kokias niekaip neapribotas ir nesuvaržytas teises į veiklai naudojamą
domeną www.snowarena.lt ir sukurtą interneto svetainę www.snowarena.lt, su uždarųjų kalnų
slidinėjimo trasų veikla susijusius elektroninio pašto adresus, www.facebook.com sukurtą puslapį
„Snow Arena Druskininkai“ bei visą jų turinį ir programinę dalį bei įrangą ir intelektinę bei autorinę
dalis;
33. Aukciono laimėtojas neprivalės papildomai atlyginti UAB „Druskininkų
sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ už šių sąlygų 32.1-32.2 papunkčiuose nurodytą turtą, nes jo
vertė yra įtraukta ir yra neatsiejama nuo nekilnojamojo turto vertės, nurodytos šių sąlygų 3.1
papunktyje.
34. Ant Slidinėjimo trasų stogo sumontuotas reklamos ženklas „Druskininkai Like“
nėra parduodamas ir/ar perduodamas aukciono laimėtojo nuosavybėn.
35. Krėslinis keltuvas (Identifikavimo kodas LK-01-00019; Serijinis Nr. 40880
SB4F; Gamintojo pavadinimas Barholet Maschinenbau AG) priskiriamas potencialiai pavojingiems
įrenginiams ir jam reikalinga Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių įstatymo
nustatyta priežiūra, t.y. būtina akredituotos įstaigos periodinė įrenginio apžiūra – techninės būklės
patikra. Krėslinio keltuvo techninės būklės patikra yra atlikta, galiojanti ir įrenginys gali būti
eksploatuojamas.
36. Įstatymų nustatytos formos nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir
žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų
nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos:
36.1. savivaldybės nekilnojamasis turtas jų pirkimo–pardavimo sutartis su
savivaldybės administracija – ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame
aukcione;
36.2. valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui,
pirkimo–pardavimo sutartis su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju (VĮ Turto bankas)
– ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo
sutarties pasirašymo.
37. Turto ir nuosavybės teisės į jį perdavimas – nekilnojamojo turto ir jam priskirto
valstybinės žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą. Po
akto pasirašymo Druskininkų savivaldybės administracija išrašo ir pateikia Aukciono laimėtojui
atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą;
38. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktus
pasirašo:
38.1. savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo – dėl savivaldybės nekilnojamųjų
daiktų perdavimo gavęs centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo rašytinį patvirtinimą, kad
aukciono laimėtojas yra visiškai atsiskaitęs už aukcione įsigytą savivaldybės nekilnojamajam turtui
priskirtą valstybinės žemės sklypą;
38.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įgaliotas asmuo – dėl
savivaldybės nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo perdavimo, gavęs
savivaldybės administracijos rašytinį patvirtinimą, kad aukciono laimėtojas yra visiškai atsiskaitęs
už aukcione įsigytą savivaldybės nekilnojamąjį turtą.

39. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo
išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
40. Jeigu per Sąlygų 36 punkte nurodytą terminą nekilnojamojo turto ir žemės
sklypo pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad
aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, o garantinis įnašas aukciono
laimėtojui – negrąžinamas ir laikomas šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus
nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo.
41. Nutraukus nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį nutraukiama ir
žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis.

