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Výzva 

na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného 
hnuteľného majetku obce 

 
Obec Ladce v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ladce č. 77/2021 

zo dňa 23.09.2021 a § 9a ods.5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zverejňuje ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku 

obce priamym predajom. 

 

1. Predmetom ponuky je prebytočný hnuteľný majetok obce : Príves nákladný za 

traktor   IL 455 YA, minimálna cena 1 000 €. V prílohe sú zverejnené fotografie 

odpredávaného majetku obce. 

 

2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku určeného na priamy odpredaj je možná 

po dohovore sa na Obecnom úrade v Ladcoch, na mobilnom telefónnom čísle 0902 

967 572 v pracovných dňoch od 28.09.2021 do 13.10.2021 od 08:00 hod. do 15:00 

hod. 

 

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 14.10.2021  do 

15:00 hod. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Ladcoch 

alebo poštou na adresu: Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce 

 

4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, 

viditeľne  označenej heslo : „ Zámer priameho predaja – neotvárať „   

 

5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: 

a) označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, 

rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu , štátna príslušnosť, stav 

a telefónne číslo - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, 

meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom 

b) presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené 

v bode č.1 tohto zámeru 

c) výšku ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec 

d) vyhlásenie – Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 ods. 1 až 4 zákona 

č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pri prevádzke informačných údajov 

 

Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať do termínu stanoveného 

na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu 

cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk , všetky budú vylúčené 

z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých  
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skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom 

priameho predaja. 

 

6. Stroj sa odpredáva záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. 

 

7. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum 

a čas doručenia ponuky. 

 

8. Obec Ladce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť 

všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. 

 

9. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou zverejnenom 

priamom predaji majetku obce. 

 

10. Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí trojčlenná komisia menovaná starostom obce do 

7 dní od ukončenia súťaže. vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka 

o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, bude písomne bez zbytočného 

odkladu informovať o odmietnutí ich návrhov.  

 

11. V prípade schválenia odpredaja hnuteľnej veci , je kupujúci povinný kúpnu zmluvu 

podpísať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o prijatí 

a schválení jeho cenovej ponuky. Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do 

pokladne Obecného úradu alebo prevodom na účet obce najneskôr v deň podpísania 

kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva 

v prospech kupujúceho . 

 

 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Koyš 

       starosta obce Ladce  
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