Mesto Hlohovec
v zmysle Čl.5 ods. 3 VZN č. 130/2012 O zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Hlohovec, v súlade s § 281 - 288 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

odpredáva osobné motorové vozidlo formou obchodnej verejnej súťaže
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmet súťaže:
odpredaj osobného motorového vozidla Škoda FELÍCIA, EFF 613, vo vlastníctve
(držbe) Mesta Hlohovec. Automobil bol využívaný ako prevádzkové referentské vozidlo
viacerými využívateľmi. Automobil bol pravidelne udržiavaný. V priebehu prevádzky
boli menené prevádzkou opotrebované diely a to prevodovka, spojka, chladič.
Špecifikácia odpredávaného motorového vozidla:
Výrobca: ŠKODA AUTO a.s. Česká republika
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1999
Zdvihový objem valcov motora: 1 289 cm3
Maximálny výkon motora pri otáčkach min. : 50 kW / 5000
Predpísané palivo: benzín 95 natural
Prevádzková hmotnosť (užitočná): 485 kg
Celková hmotnosť: 1420 kg
Dátum prvej evidencie v SR: 30.3.1995
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 7.7.1999
Evidenčné číslo vozidla: HC- 796 AF
Farba vozidla: zelená tmavá
Technický preukaz: SC 407357
Osvedčenie OEV č.: 07.07.1999
Platnosť TK do 30.11.2017
Platnosť EK do: 30.11.2017
Výrobné číslo vozila: TMBEFF613Y0259311
Výrobné číslo motora: 2945839
Počet najazdených km: 154 476
Stav benzínu v litroch v nádrži ku dňu vypísania súťaže: 38,2
Výbava vozidla (sériová): imobilizér, manuálne nastaviteľné spätné zrkadlá, predné hmlové
svetlá, nárazníky lakované vo farbe vozidla, 4 opierky hlavy, otáčkometer, posilňovač
riadenia, vyhrievané zadné sklo, zadný stierač, 5 – stupňová manuálna prevodovka, zimné
pneumatiky 4 ks, Ostatné: vozidlo je v pojazdnom stave, vzhľadom na spôsob svojho
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doterajšieho využívania je na svoj vek a počet najazdených kilometrov značne opotrebované.
Poznámka: bližšie informácie ohľadom stavu vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci
obhliadky vozidla.

2. Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie
návrhov:
Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, podateľňa MsÚ
Termín: 08.02.2016 – 26.02. 2016 (piatok) do 11,00 hod.,
Návrhy doručené po termíne budú zo súťaže vylúčené.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy a ďalšie podmienky
obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj „súťaž“):
a)

východisková kúpna cena je stanovená vo výške 400,- € (slovom štyristo eur).
V podaných návrhoch kúpna cena musí byť rovná resp. vyššia ako je stanovená
východisková kúpna cena. Mesto Hlohovec nie je platcom DPH,

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu do 10 dní od podpisu zmluvy,
c)

motorové vozidlo bude odovzdané a odhlásené držiteľom po uhradení celej kúpnej ceny,

d) ku kúpnej cene bude pripočítaná cena za pohonné hmoty (benzín), podľa stavu nádrže ku
dňu podpisu kúpnej zmluvy predávajúcim, v prepočte 1,229 €/l x počet litrov v nádrži,
e)
f)

obsah zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, je v prílohe č. 1,
oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa
písm. b), vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vypísať novú obchodnú verejnú súťaž,

g) návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Mestského úradu
v Hlohovci, v termíne uvedenom v bode 2, v uzatvorenej obálke s označením
"Obchodná verejná súťaž - predaj osobného motorového vozidla Škoda FELÍCIA
– neotvárať“ na adresu:
Mestský úrad Hlohovec
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia návrhu na prezenčnej pečiatke podateľne Mestského
úradu. Návrhy doručené po termíne budú zo súťaže vylúčené,
h) návrh musí obsahovať:
- návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme v šiestich vyhotoveniach podpísaných
navrhovateľom s uvedením kúpnej ceny pre potreby vyhlasovateľa a v príslušnom počte
vyhotovení pre potreby navrhovateľa;
- presnú identifikáciu záujemcu (podľa občianskeho preukazu, v prípade, že navrhovateľ
je fyzická osoba, podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, v
prípade, že navrhovateľ je fyzická osoba – podnikateľ);
- výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac
(overená kópia);
- oprávnená kontaktná osoba, telefón, email, fax, mobil...a pod.;
záujemca zloží finančnú zábezpeku vo výške 40,- € na účet vyhlasovateľa v Prima banka
Slovensko, a.s. IBAN : SK75 5600 0000 0010 0354 9001, BIC kód banky: KOMASK2X
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s použitím VS 32511, najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. Doklad o zložení
finančnej zábezpeky záujemca vloží do predloženého podania. Finančná zábezpeka bude
v prípade víťaza obchodnej verejnej súťaže započítaná do kúpnej ceny. Neúspešným
uchádzačom bude finančná zábezpeka vrátená na účet,
ch) kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná kúpna cena,
- kúpna cena musí byť uvedená ako konečná cena. Navrhnutie kúpnej ceny porovnávacou
formou ponuky vo vzťahu k najvyššej konkrétnej ponuke iného navrhovateľa nebude
akceptované a takýto návrh bude zo súťaže vylúčený,
- navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov,
budú všetky zo súťaže vylúčené,
- v prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodujúci
je dátum a čas doručenia návrhu,
i) vyhodnotenie súťažných návrhov bude verejné, uskutoční sa dňa 26.02.2016 o 13,00 hod.,
j) o výsledku obchodnej verejnej súťaže budú účastníci písomne oboznámení do 10 dní odo
dňa zasadnutia komisie určenej na vyhodnotenie návrhov,
k) vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo meniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže
budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže,
l) v prípade neodôvodneného nedodržania termínu na zaplatenie ceny zo strany víťaza
obchodnej verejnej súťaže víťaz je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá predstavuje
100 % finančnej zábezpeky,
m) v súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,
n) predložený návrh nemožno po uplynutí lehoty určenej v bode 2 odvolať,
o) vyhlasovateľ si v zmysle § 287, ods. 2, Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy,
p) náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú.

4. Obhliadka majetku
Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená dňa 17.02.2016 (streda) od
13,00 hod. do 17,00 hod. po telefonickom dohovore s Ing. Zuzanou Noskovou, resp. Darinou
Varačkovou (tel.č. 033/7368213, 033/7368 219).

V Hlohovci dňa 5.2.2016

................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
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Príloha č.1
Návrh KÚPNA ZMLUVA
Číslo zmluvy: * /2016
uzatvorená v súlade s § 588 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
v znení neskorších predpisov

medzi:
Predávajúci:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN :
BIC kód banky:
VS:
DIČ:
( ďalej len „predávajúci“)

Mesto Hlohovec
Ing. Miroslavom Kollárom , primátorom mesta
M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
00312509
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Hlohovec
SK75 5600 0000 0010 0354 9001
KOMASK2X
*
2021279436

a
Kupujúci:
Obchodný názov/Meno priezvisko, rodné priezvisko:
Zapísaný v obchodnom/živnostenskom registri/
IČO/Dátum narodenia, rodné číslo:
Zastúpený/ meno priezvisko:
Sídlo/Trvalé bydlisko:
Bankové spojenie:
DIČ:
IČ DPH:
( ďalej len „kupujúci“ )
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Predávajúci je vlastníkom osobného motorového vozidla Škoda FELÍCIA, EFF
613, v tmavo zelenej farbe, evidenčné číslo HC - 796 AF, výrobné číslo
TMBEFF613Y0259311, rok výroby 1999, výrobné číslo motora 2945839, počet
najazdených km: 154 476. Technická kontrola platí do 30.11.2017 a emisná kontrola
platí do 30.11.2017. Výbavu vozidla tvorí imobilizér, manuálne nastaviteľné spätné
zrkadlá, predné hmlové svetlá, nárazníky lakované vo farbe vozidla, 4 opierky hlavy,
otáčkometer, posilňovač riadenia, vyhrievané zadné sklo, zadný stierač, 5 – stupňová
manuálna prevodovka, zimné pneumatiky 4 ks.
* doplní predávajúci
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Článok II.
Predmet a účel zmluvy (kúpa a predaj)
1.

Predávajúci predáva v celosti kupujúcemu ako víťazovi obchodnej verejnej súťaže
hnuteľnú vec – osobné motorové vozidlo Škoda FELÍCIA, EFF 613, v tmavo
zelenej farbe, evidenčné číslo HC- 796 AF, výrobné číslo TMBEFF613Y0259311,
rok výroby 1999, výrobné číslo motora 2945839, počet najazdených km: 154 476.
Technická kontrola platí do 30.11.2017 a emisná kontrola platí do 30.11.2017 s
výbavou vozidla, ktorú tvorí imobilizér, manuálne nastaviteľné spätné zrkadlá,
predné hmlové svetlá, nárazníky lakované vo farbe vozidla, 4 opierky hlavy,
otáčkometer, posilňovač riadenia, vyhrievané zadné sklo, zadný stierač, 5 – stupňová
manuálna prevodovka, zimné pneumatiky 4 ks, ktoré bolo predmetom obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej predávajúcim ( ďalej len „predmet prevodu“ alebo
„osobné motorové vozidlo“).

2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje osobné motorové vozidlo uvedené bode 1.
tohto článku do svojho vlastníctva.
3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Predávajúcemu vzniká nárok na vyplatenie kúpnej ceny podľa Čl. III. tejto zmluvy.
Článok III.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán, na základe návrhu kupujúceho
v obchodnej verejnej súťaži vo výške .................... €, (slovom...........................EUR).
2. Časť kúpnej ceny vo výške 40 €( slovom: štyridsať EUR) zaplatil kupujúci
predávajúcemu pred podpisom tejto zmluvy formou finančnej zábezpeky. Zostatok
kúpnej ceny vo výške ...........€ (slovom:................................................. EUR) kupujúci
zaplatí predávajúcemu do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy na účet uvedený v záhlaví
tejto zmluvy.
3. Cena pohonnej hmoty v nádrži v objeme ........l, predstavuje pri cene stanovenej za 1l
benzínu 1,229 € čiastku ........... €.
4. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v zmysle bodu 2. tohto článku a ceny za pohonnú
hmotu v nádrži má predávajúci právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť a vyhlásiť
novú súťaž.
5. Kupujúci prehlasuje, že si nebude v budúcnosti nárokovať žiadne dodatočné náklady,
spojené s kúpou osobného motorového vozidla podľa tejto zmluvy.
Článok IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci.
5

2.

Kupujúci vyhlasuje, že predmet prevodu dobre pozná, že sa s technickým stavom
osobného motorového vozidla oboznámil a súhlasí s ním.

3. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet prevodu a všetky doklady potrebné pre jeho
užívanie kupujúcemu bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny na základe protokolu
o odovzdaní predmetu prevodu.
4.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť k vykonaniu
zmeny v evidencii vozidiel. Náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať kupujúci
v plnej výške.

Článok V.
Ostatné ustanovenia
1.

Právne skutočnosti v tejto zmluve osobitne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že si túto zmluvu pred
jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej
vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok
a súhlas s jej znením potvrdzujú svojimi podpismi.

3.

Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva predmetu prevodu na dopravnom
inšpektoráte do 10 dní od jeho prevzatia.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v.......... rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží
predávajúci a 2 rovnopisy kupujúci.

V Hlohovci dňa:...................................

V ............... dňa ...................................

Predávajúci:

Kupujúci:

................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

.............................................................
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