
Obec Bušince 

 

 
Obec Bušince, Železničná 320/4, Bušince 

 
vyhlasuje  

 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  

č. 2/2015/VOS 
 
 

Vyhlasovateľ: Obec Bušince, Železničná 320/4, Bušince (ďalej len „obec Bušince“) 
v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
Obchodnú verejnú súťažna predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Bušince. 
 

A. PREDMET VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE 
 
Predmetom verejnej obchodnej súťaže (ďalej len “súťaž” v príslušnom gramatickom 
tvare) je predaj nasledovnej hnuteľnosti, ktorej vyhlasovateľ je jej výlučným vlastní-
kom: 
 
ZETOR 8045 - kolesový traktor, pojazdný a účelový stroj, výrobca ZTS Martin, prvá 
evidencia (rok výroby): 1982, zdvihový objem valov motora: 4562 cm3, max. výkon 
motora/otáčky: 57 kW, predpísané palivo: motorová nafta, prevádzková hmotnosť: 
5110 kg, celková hmotnosť: 6970 kg, dátum 1. evidencie v SR: 20.10.1982, farba vo-
zidla: modrá, vydané je osvedčenie o evidencii, platnosť TK a emisnej kontroly 
do:12.05.2017, počet odpracovaných Mh: 1808. 
Vozidlo je v súčasnosti nepojazdné, má zlý stav akumulátorov, nadmerne uniká olej. 
 
 
Požadovaná minimálna ponúknutá cena návrhov je cena stanovená znaleckým po-
sudkom (k 15.10.2015), a táto nesmie byť nižšia ako 1400,00 € bez DPH, t.j. 1680,00 € 
s DPH. 
 
 
Typ zmluvy vzťahujúcej sa na predmet verejnej obchodnej súťaže: Kúpna zmluva o 
prevode vlastníctva hnuteľného majetku. 
 
 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

1. Súťaž sa začína dňa 15.11.2015 - deň uverejnenia v miestnych novinách: Pokrok. 

2. Účastníkom súťaže /ďalej len „účastník“/ môže byť právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ. 

3. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu (ďalej len “návrh” v príslušnom grama-
tickom tvare) do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie motorového 
vozidla/vozidiel vrátane pohonných hmôt v nádrži predmetného vozidla/vozidiel. 
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4. Predmetom súťaže je vyššie bližšie špecifikovaný kolesový traktor ZETOR 8045.  

5. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, môže byť i tento účastník víťazom sú-
ťaže, pokiaľ splní všetky podmienky predmetnej súťaže. 

6. Ak sa do súťaže prihlásia viacerí účastníci, ktorí zároveň budú spĺňať podmienky 
súťaže, víťazom bude ten účastník, ktorý ponúkne najvyššiu sumu. 

7. Vyhlasovateľ bude informovať účastníkov súťaže písomne elektronicky o výsledku 
vyhodnotenia predložených návrhov, a to najneskôr do desiatich pracovných dní 
odo dňa vyhodnotenia súťaže. 

8. Víťaz súťaže získa právo na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva hnu-
teľného majetku. 

9. Víťaz súťaže je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľného 
majetku najneskôr do 30 dní odo dňa zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia 
predložených  návrhov. 

10. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy je najvyššia kúpna cena v EUR (s DPH). Pri rovnosti ponúknutej kúpnej 
ceny, kedy nebude možné určiť víťaznú ponuku, bude zákazka zrušená a bude vy-
hlásená nanovo, o čom budú navrhovatelia informovaní. 

11. Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme v slovenskom jazyku najne-
skôr do 04.12.2015 do 14:00 hod.  na adresu: Obec Bušince, Železničná 320/4, 
Bušince, a to buď osobne, kuriérom alebo poštovou zásielkou (rozhodujúci je ter-
mín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) v neporuše-
nej nepriehľadnej zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené obchodné /občianske 
meno (ak je nepodnikateľ), adresa sídla/bydliska (ak je nepodnikateľ) účastníka, 
označenie „Obchodná verejná súťaž – neotvárať!“ „Traktor Zetor 8045”.  

12. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzda-
nia nebudú do obchodnej verejnej súťaže zaradené. 

13. Povinné náležitosti cenovej ponuky: 
a/ presné označenie účastníka, 
b/ výška návrhu s DPH v EUR, 
c/ dátum a podpis oprávnenej osoby, 

d) Identifikačné údaja účastníka: 

• v rámci týchto údajov musia byť uvedené identifikačné údaje účastníka 
a tiež e-mailová adresa a telefónne číslo na komunikáciuv rámci tejto súťa-
že,  

14. Súťažný návrh musí obsahovať záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ce-
ny vozidla v € (EUR). 
15. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 
predkladania návrhov. Navrhovateľ je viazaný svojím návrhom až do výberu najvhod-
nejšieho návrhu. 
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16. Do súťaže môže navrhovateľ predložiť iba jednu ponuku, a to v zmysle týchto sú-
ťažných podmienok. 
17. Zo súťaže sa vylúčia : 
- ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk. Každú ponuku predloženú po up-
lynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhlasovateľ vráti záujemcovi neotvorenú, 
- ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky pre účasť v predmetnej súťaži. 

 
C. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 
b) súťaž zrušiť, 
c) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu, 
d) odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný víťazný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu 
pred alebo v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s 
ďalším navrhovateľom. 
2.Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky vozidla u Vyhlasovateľa tejto súťa-
že v termíne od 17.11.2015 do 03.12.2015 v čase od 10,00 do 11,00 hod. po pred-
chádzajúcom odsúhlasení termínu so starostom obce: Ing. Zoltán Végh, tel.: +421 905 
864 641. 
3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s obhliadkou vozidla ani s 
účasťou v súťaži. 

 
D. PODMIENKY PREDAJA 

 
1. Kúpna zmluva bude uzavretá s víťazom. 
2. Vybraný navrhovateľ/víťaz zaplatí kúpnu cenu za konkrétne vozidlo najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (o čom bude kupujúci písomne 
elektronicky informovaný), pričom za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy 
bude dohodnutá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho/vyhlasovateľa tejto súťa-
že. 
3. V prípade nedodržania stanovených termínov zo strany  navrhovateľa/víťaza bude 
konkrétne vozidlo ponúknuté na odkúpenie ďalším záujemcom/predkladateľom v pora-
dí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk. 
3. Zmluva, ktorá bude uzatvorená s víťazom nemôže byť v rozpore s týmito súťažnými 
podmienkami. 
4. Vozidlo bude odovzdané po podpise zmluvy kupujúcemu na základe odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu. 
 
 
V Bušinciach dňa:  ............................. 
 
 
 

........................................... 
    Ing. Zoltán Végh 
       starosta obce 
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Kúpna zmluva 
o prevode vlastníctva hnuteľného majetku  

je uzavretá v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v 
znení jeho neskorších zmien a doplnkov.  

Článok 1.  
Zmluvné strany 

 
Predávajúci             :         Obec Bušince 

     Železničná 4/320, 991 22 Bušince 
V zastúpení    : Ing. Zoltán Végh–starosta obce  
Osoba oprávnená uzavrieť  
zmluvu                                 : Ing. Zoltán Végh– starosta obce  
    
IČO    : 00319236  
Bankové spojenie   : Všeobecná úverová banka, a.s. 
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Č. telefónu   : 047/4892147 
e-mail    : starostabusince@gmail.com 
 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
Kupujúci:  
. 
. 
. 
e-mail    : 
 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

Článok 2.  
Predmet zmluvy  

2.1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva hnuteľného majetku predávajúceho, 
ktorým je vozidlo traktor ZETOR 8045 s evidenčným číslom VK-156AB, v počte 1 
kus, farba modrá, s výrobným číslom vozidla: 100010, s rokom výroby: 1982 a s dátu-
mom jeho prvej evidencie v SR ako i s dátumom jeho prvého uvedenia do prevádzky: 
20.10.1982. 

2.2. Bližší opis vozidla, ktorý je predmetom prevodu vlastníctva z predávajúceho na 
kupujúceho podľa tejto zmluvy je obsiahnutý v znaleckom posudku č. 30/2015 zo dňa 
15.10.2015, znalca – Ing. Jaromíra Žaloudeka (Príloha č. 1). 

2.3. Predmet zmluvy sa prevádza z predávajúceho na kupujúceho, ktorý ho bude užívať 
na súkromné účely.  

Článok 3.  
Kúpna cena  

3.1. Všeobecná hodnota predmetu prevodu vlastníctva bola určená na základe znalec-
kého posudku uvedeného bode 2.2. tejto zmluvy sumou 1680,– € (slovom: jedentisíc 
šesťstoosemdesiat €) s DPH.  

3.2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene prevádzaného hnuteľného majetku pre-
dávajúceho v sume …………..,– € (slovom: ………… €), za ktorú predávajúci pred-
met prevodu predáva a kupujúci kupuje.  

Článok 4. 
Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky  

4.1. Kúpnu cenu podľa bodu 3.2. tejto zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť predávajú-
cemu na účet predávajúceho bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 
……………………. najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa splnenia si povinnosti 
podľa článku 5, ods. 5.2. tejto zmluvy. 

 
4.2. Kupujúci si splní svoju povinnosť uvedenú v bode 4.1. tejto zmluvy včas a riadne, 
ak je kúpna cena uvedená v bode 3.2. tejto zmluvy najneskôr v posledný deň dohodnu-
tej doby splatnosti pripísaná na účet predávajúceho uvedený v bode 4.1. tejto zmluvy.  
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Článok 5.  
Platnosť a účinnosť zmluvy  

 
5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboch zmluvných strán, 
účinnosť deň nasledujúci po dne jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. 
 
5.2. O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude kupujúci predávajúcim bezodkladne 
písomne elektronicky oboznámený. Na túto formu komunikácie budú použité elektro-
nické adresy uvedené v článku 1 tejto zmluvy. 
 
 

Článok 6.  
Odstúpenie od zmluvy  

 
6.1. Kupujúci berie na vedomie, že ak ako nadobúdateľ predmetu prevodu nesplní riad-
ne a včas svoju povinnosť uvedenú v bode 4.1 tejto zmluvy, t.j. ak nezaplatí kúpnu ce-
nu uvedenú v bode 3.2. ani v posledný deň dohodnutej doby splatnosti, predávajúci od 
tejto zmluvy odstúpi.  

Článok 7. 
Miesto a čas dodania predmetu zmluvy  

7.1. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy odovzdať kupujúcemu do 14 dní po úhra-
de kúpnej ceny a po jeho odhlásení na príslušnom Dopravnom inšpektoráte. 

 

Článok 8. 
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy  

8.1. Vlastníkom predmetu zmluvy je predávajúci, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na 
ňom. Vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím 
predmetu zmluvy kupujúcim spolu s dokladmi, ktoré oprávňujú kupujúceho nakladať s 
predmetom zmluvy po uhradení kúpnej ceny.  

 

Článok 9. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

9. 1. Predávajúci je povinný :  
 a)  Dodať predmet tejto zmluvy a odovzdať ho do užívania kupujúcemu v dohodnu-

tom termíne.  
 b)  Poskytnúť kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú.  

 
9.2. Predávajúci prehlasuje:  

a) Predmet tejto zmluvy bol používaný – nejedná sa o nové motorové vozidlo.  
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b) Vozidlo zodpovedá technickému stavu, ktorý je posúdený znalcom v príslušnom 
znaleckom posudku pri stanovení primeranej ceny predmetného vozidla. 
c) Predmet tejto kúpnej zmluvy poskytne kupujúcemu k obhliadke, k posúdeniu jeho 
technického stavu po dohode s povereným zamestnancom predávajúceho.  
 

9.3. Kupujúci je povinný :  

a) Prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne podľa čl. 7. zmluvy a zaplatiť zaň 
podľa článku 3. a 4 tejto zmluvy.  

9.4. Kupujúci prehlasuje, že :  

a) Cenovú ponuku (návrh) nepredložila jemu blízka osoba ani s ním majetkovo a per-
sonálne prepojený iný predkladateľ. 
b) So stavom predmetného vozidla sa riadne oboznámil.  
c) Závady a poškodenia motorového vozidla berie na vedomie.  

Článok 10.  
Záverečné ustanovenia  

 
10.1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsa-
hu, vrátane jej príloh, na webovom sídle predávajúceho. 
 
10.2. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v ce-
lom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a 
nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.  
 
10.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z dve vyhotovenia nado-
budne predávajúci a dve vyhotovenia nadobudne kupujúci.  
 

 

Príloha č. 1 Znalecký posudok č. 30/2015 zo dňa 15.10.2015, znalca – Ing. Jaromíra 
Žaloudeka 

V Bušinciach dňa …………    V ……………… dňa …………  

 

 

 

 

....................................................    .................................................... 
Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
Ing. Zoltán Végh 
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