
Obec Predajná, Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná 
 

Zverejnenie zámeru na predaj majetku  
Obec Predajná, zastúpená starostkou Ing. Tatianou Čontofalskou, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja hnuteľného majetku. 
Obecné zastupiteľstvo v Predajnej schválilo predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce a to na základe 
prijatého uznesenia č. 23/2016 bod b/ zo dňa 17.3.2016. 
Jedná sa o zámer k predaju hnuteľného majetku obce – nákladného špeciálneho vozidla, spôsobom 
priameho predaja, v súlade s §9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
 
Predmet predaja: 
Nákladné  motorové vozidlo Avia  
Typ: A 31.K 
Farba: červeno – biela  
Motor: dieslový 
Výrobné číslo motora: 04963 
Rok výroby: 1988 
 Iné: má platnú STK, má platnú emisnú kontrolu 
 
Podmienky predaja: 

- minimálna predajná cena vozidla bola stanovená vo výške 350,-Eur, slovom: tristopäťdesiat Eur 
- vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu 
- záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať: 

a.) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu 
b.) presné vymedzenie motorového vozidla, ktoré je predmetom predaja 
c.) čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Predajná usporiadané finančné vzťahy 

/zaplatenie miestnych daní a poplatkov/ 
d.) vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu 

 
Doručovanie ponúk: 
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 5.5.2016 do 10.00 hod. na adresu Obec Predajná, Nám. J. 
Pejku 67, 976 63 Predajná v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na predaj  – neotvárať“ a 
s uvedením odosielateľa. 
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 9.5.2016 o 10.00 hod. v kancelárii u starostky obce na OÚ Predajná 
 
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. 
 
Bližšie informácie ohľadom ponuky Obec Predajná  budú poskytnuté záujemcom osobne na obecnom úrade 
v Predajnej, na tel. čísle 048/6192119, e-mail: obecpredajna@stonline.sk 
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky 
požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
Obec Predajná si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 
 
 
V Predajnej, dňa 18.4.2016 
1.) Dátum zverejnenia: 18.4..2016 
2.) Dátum zvesenia: ....................................... 
3.) Miesto zverejnenia:  - verejná tabuľa 

- webová stránka obce 
 

                                                                                           Ing. Tatiana Čontofalská 
                                                  starostka obce 

                


