
Príloha  č.  2  k všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Pernek  č.  2/2021  Zásady  hospodárenia  s
majetkom obce Pernek

                                                                                                                  č. 663 / 21

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
pri predaji hnuteľnej veci vo vlastníctve obce Pernek 

na základe obchodnej verejnej súťaže1

(Zámer o predaji hnuteľnej veci vo vlastníctve obce Pernek)

schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek
č. 54 / 2021 zo dňa 12.07.2021

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výzvu nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 Obec výzvu vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na svojej internetovej stránke najmenej na 15 dní pred
schvaľovaním  predaja  hnuteľnej  veci  obecným  zastupiteľstvom  a určí  na  predkladanie  cenových
ponúk lehotu najmenej 10 dní.

Obec Pernek vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj hnuteľnej veci 
vo vlastníctve obce Pernek:

1.1 Identifikácia hnuteľnej veci: Traktor kolesový ZETOR 5611, rok výroby 1969, výrobné číslo

rámu 15514, prasknuté čelné sklo, neplatná STK, EK, dočasne odhlásený z evidencie vozidiel.

Obhliadku predmetu súťaže je možné vykonať v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod. po

predchádzajúcej dohode na tel. čísle 0917 677 010

1 Výzva na  predkladanie  cenových  ponúk sa v deň jej  zverejnenia  na úradnej  tabuli  obce  a na  internetovej
stránke obce eviduje ako expedovaná pošta a v deň jej zvesenia z úradnej tabule sa eviduje ako doručená pošta.



 

1.2 Dátum zverejnenia tejto výzvy na predkladanie cenových ponúk: 05.08.2021

1.3 Lehota  na  predkladanie  cenových  ponúk  (nesmie  byť  kratšia  ako  10  dní):2 26  dní;

posledný deň na predloženie cenovej ponuky je: 31.08.2021

1.4 Číslo  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Pernek,  na  základe  ktorého  bola  predmetná

hnuteľná vec vyhlásená za nepotrebnú pre obec Pernek a dátum jeho schválenia: 54 / 2021 zo dňa

12.07.2021

1.5 Podľa  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Pernek  č.  54  /  2021  z 12.07.2021:  „Predaj  

sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže. Obecné zastupiteľstvo nestanovuje minimálnu

kúpnu cenu.  Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena.

Otváranie  obálok  s  ponukami  a  vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  sa  uskutoční  na

najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek.“.

1.6 Cenová ponuka sa podáva obci v zalepenej obálke označenej ako „Predaj hnuteľnej veci  

na základe OVS – NEOTVÁRAŤ“.

1.7 Na oneskorene podanú cenovú ponuku, na anonymnú cenovú ponuku, na cenovú ponuku, ktorá

nebude obci doručená v zalepenej obálke označenej nápisom „Predaj hnuteľnej veci na základe

OVS – NEOTVÁRAŤ“ a na cenovú ponuku, ktorá nebude podpísaná, sa nebude prihliadať.

2 § 16 ods. 1 písm. e) VZN č. 2/2021.



1.8 Uchádzačom oprávneným zapojiť sa do obchodnej verejnej súťaže môže byť fyzická osoba bez

ohľadu na to, či má v obci Pernek trvalý pobyt alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či má

v obci Pernek sídlo, ktorá zároveň nemá voči obci Pernek dlh a nedopustila sa protiprávneho

konania proti hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku obce jeho poškodením, znehodnotením

alebo neoprávneným užívaním najviac 3 roky pred schválením výzvy na predkladanie cenových

ponúk  obecným  zastupiteľstvom;  ak  cenová  ponuka  nebude  obsahovať  čestné  vyhlásenie

o týchto skutočnostiach,3 nebude možné na ňu prihliadať.

1.9 Predkladateľ cenovej ponuky, ktorý je fyzickou osobou, je povinný v cenovej ponuke uviesť

svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,

korešpondenčná adresa, e-mailová adresa (ak ju má zriadenú) a telefónne číslo a súhlas s ich

spracovaním podľa osobitného predpisu;4 ak cenová ponuka nebude obsahovať tento súhlas,

nemôže sa na ňu prihliadať.

1.10 Obecné zastupiteľstvo je oprávnené odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

1.11 Informáciu  o tom,  koľko  obálok  s nápisom  „Predaj  hnuteľnej  veci  na  základe  

OVS – NEOTVÁRAŤ“ bolo obci predložených, môže obec zverejniť až po zvesení výzvy  

na predkladanie cenových ponúk z úradnej tabule obce.

                                     

                                                                                        ____________________________
                                                                                                     Ing. Martin Ledník
                                                                                                   starosta obce Pernek

Táto výzva na predkladanie cenových ponúk bola zvesená z úradnej tabule obce Pernek dňa

................  2021 pod číslom doručenej pošty  ........../21.  V rovnaký deň bola stiahnutá z internetovej

stránky obce Pernek www.pernek.sk .

3 t. j. predkladateľ cenovej ponuky je povinný predložiť k cenovej ponuke čestné vyhlásenie, že nemá voči obci
Pernek dlh a že sa nedopustil  protiprávneho konania proti hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku obce jeho
poškodením,  znehodnotením  alebo  neoprávneným  užívaním  najviac  3  roky  pred  schválením  výzvy  
na predkladanie cenových ponúk obecným zastupiteľstvom.
4 Zákon  č.  18/2018  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších predpisov.


