
Obec Beckov, 916 38 Beckov 180 
 

 

vyhlasuje súťaž na odpredaj majetku 
v zmysle § 9a ods. 1 až 3  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. 

 

obchodná verejná súťaž 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na 

predaj hnuteľného majetku obce 

 
I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Vyhlasovateľ 

Obec Beckov 

Zastúpená: Daniel Hladký, starosta obce 

Sídlo: Beckov 180, 916 38 

IČO: 00311413 

DIČ:  

 
Kontaktné miesto: Obecný úrad Beckov, tel.: 0905 506 021,  

 Daniel Hladký 

 

2. Verejná obchodná súťaž (ďalej len „OVS“) je zverejnená na 

- internetovom sídle obce: www.obec-beckov.sk, 

- úradnej tabuli obce Beckov, 

- www.zmos.sk 
 

3. Doba zverejnenia: 15.10. 2021  - 29.10. 2021   

4. Obhliadka hnuteľného majetku je umožnená po dohode s vyhlasovateľom na  t. č.:  

 0904 847 222. 

4. Vyhlasovateľ súťaže obec Beckov nie je platca DPH. 
 

II. Predmet verejnej obchodnej súťaže 

 
Identifikácia: hnuteľného majetku: Nákladné vozidlo 

Kategória zariadenia: 5. Nákladné vozidlo kategórie N3 
Značka a typ zariadenia: TATRA 815 

Výrobca: TATRA a.s., CZE 

Rok výroby: 1990 

Výrobné číslo zariadenia:                                    TNU285P13LK002399 

Zdvihový objem valcov motora: 15825 cm3 

Maximálny výkon motora/otáčky: 210 KW 

 Predpísané palivo: nafta 
Užitočná hmotnosť: 11 360 kg 

Celková hmotnosť: 22 400 kg 

http://www.obec-beckov.sk/
http://www.nitrianskesucany.sk/
http://www.zmos.sk/


Evidenčné číslo: - 

Držiteľ: Obec Beckov, IČO 00 311 413 

Farba vozidla: žltá 

Technický preukaz č: - 

Osvedčenie OEV č.: - 

 

Výbava vozidla: Nadstavba – cisterna FEKÁL - 11m3 

Počet miest na sedenia - 2  

Počet náprav – 3, hnaných - 3 

 

 
III. Podmienky súťaže: 

1. Minimálna kúpna cena predávaného hnuteľného majetku sa stanovuje na cenu:  2 104,80 Eur 

s DPH podľa vypracovaného znaleckého posudku č. znaleckého úkonu: 6/2021 zo dňa 

4.10.2021. 
 

2. Navrhovateľ môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom SR, fyzická osoba – 

podnikateľ s miestom podnikania na území SR, alebo právnická osoba so sídlom v 

Slovenskej republike . 

 

3. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a doručený osobne, poštou, resp. kuriérom, 

v zalepenej obálke s označením: „ Predaj TATRA 815 – neotvárať “ v lehote do 

29.10.2021 do 14.00 hod. na  adresu: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38. 

Za rozhodujúci sa považuje dátum doručenia návrhu na uvedenú adresu, resp. do podateľne 

Obecného úradu v obci Beckov, nie dátum odoslania návrhu poštovým úradom . 

 

4. Písomný súťažný návrh musí obsahovať: 

 

• identifikačné údaje navrhovateľa ( meno priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum 

narodenia, resp. názov podnikateľského subjektu, adresa sídla podnikateľského subjektu , 

IČO , vrátane telefónneho čísla na ktorom je zastihnuteľný), 

• kupujúci musí písomne vyhlásiť, že sa s podmienkami OVS riadne oboznámil, súhlasí s 

nimi a zaväzuje sa všetky  podmienky dodržiavať, 

• návrh ponúkanej kúpnej ceny ( celková konečná suma ), pričom minimálna kúpna cena je 

stanovená na na hodnotu 2 104,80 Eur., 

• záujemca podnikateľský subjekt, musí doložiť aj fotokópiu dokumentu o právnej 

subjektivita ( napr. výpis z obchodného registra, živnostenského registra ), 

• dátum vyhotovenia návrhu, 

• vlastnoručný podpis navrhovateľa v prípade podnikateľského subjektu aj pečiatku, 

• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže. 

 

5. Písomný súťažný návrh, ktorý nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode III.4. 

nebude akceptovaný a bude zo súťaže vylúčený. 
 

6. Do súťaže nebudú zahrnuté návrhy doručené po lehote doručenia uvedené v bode 3. tohto 

článku. 
 

7. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej 

súťaži. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Na vyhodnotenie súťaže vyhlasovateľ zriadi minimálne trojčlennú komisiu, ktorá urči 

najvhodnejší    z  predložených hodnotených návrhov podľa kritéria najvyššej cenovej 

ponuky. 

 

9. V prípade rovnosti najvyššej ponúknutej kúpnej ceny dvomi alebo viacerými uchádzačmi 

vykoná  obec licitáciu medzi uchádzačmi s najvyššou rovnakou ponúknutou kúpnou 

cenou. 

 

10. Vyhlasovateľ zašle všetkým navrhovateľom oznámenie o výsledku súťaže v  

lehote do 10  pracovných dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. 

 

11. Vyhlasovateľ je oprávnený podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť. 

 

 

IV. Podmienky predaja: 

 

1. Navrhovateľ bude vyzvaný k podpisu kúpnej zmluvy po vyhodnotení súťaže a schválení 

kúpnej zmluvy. 

 

2. Kúpna cena bude vyplatená prevodným príkazom najneskôr do troch pracovných dní od 

podpisu zmluvy na číslo účtu predávajúceho : IBAN: SK 86 5600 0000 0058 0696 3001 

 

3. Predmet kúpnej zmluvy ( Nákladný automobil TATRA T815) bude protokolárne 

odovzdaný najneskôr do piatich pracovných dní po pripísaní finančných prostriedkov na 

účet predávajúceho. 

 

4. Dopravu zo sídla predávajúceho si kupujúci zabezpečuje vo vlastnej réžii na vlastné 

náklady. 

 

 

 

 

V Beckove dňa  14.10.2021 Daniel Hladký v.r. 
 starosta obce Beckov 


