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   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
    Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
     ______________________________________________________                         

 

 

 

v y h l a s u j e 

 

Obchodnú verejnú súťaž 

 
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s 

použitím § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na podanie najvhodnejšieho 

návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného  majetku  vo vlastníctve mestskej časti. 

 

 

Časť I. 

Všeobecné informácie a predmet predaja 

 

(1) Vyhlasovateľ: 

Názov:    Mestská časť Bratislava – Rača 

Sídlo:    Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Zastúpená:  Mgr. Michal Drotován 

IČO:    304557 

DIČ:    2020879212 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN:    SK75 0200 0000 0000 0042 1032 

Kontaktná osoba:  Bc. Tomáš Halinkovič 

e-mail:    tomas.halinkovic@raca.sk 

(ďalej len „vyhlasovateľ“) 

 

(2) Predmetom predaja je cestného vozidla Iveco Daily 35 S14 skriňová nadstavba 

/35S/35S14/-/ 

Kategória vozidla: 4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na  

podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N) 

Podkategória vozidla: 4.1 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg 

Výrobca: FIAT AUTO S.P.A., ITA 

Evidenčné číslo: BL402NS 

Rok výroby: 2006 

Počet najazdených kilometrov: 413442 

Zdvihový objem valcov motora: 2286 cm3 

Maximálny výkon motora: 100 kW 

Predpísané palivo: Nafta 

Užitočná hmotnosť: 2230 kg 

Celková hmotnosť: 3490 kg 

Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 15.2.2006  

Držiteľ: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 7483/21, Bratislava-Rača 

Počet držiteľov vozidla: nepreukázateľný 

Farba vozidla: biela 

Platnosť TK: neplatná 

Platnosť EK: neplatná   
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(3) Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene 

a) podľa záznamov v TP: žiadne  

b) podľa dokladov držiteľa: žiadne neboli predložené  

c) podľa zistenia znalcom pri obhliadke: na vozidle neboli vykonané žiadne  významnejšie 

opravy a neboli zistené vzhľadom na technický stav skupín   vykonané výmeny skupín ani 

GO, ani CO 

Vozidlo vyžaduje vykonanie množstva opráv a úspešné absolvovanie kontroly TK a EK, ktoré 

vzhľadom na vek a technický stav vozidla sú vysoko nerentabilné. 

 

(4) Všeobecná hodnota vozidla vo výške 1 034,40 EUR s DPH je stanovená znaleckým             

posudkom č. 73/2022 vypracovaným ku dňu 21.11.2022 znalcom z odboru Cestná doprava 

Ing. Dušanom Knoškom. 

 

(5) Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s                

vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa 

mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a    vyhlášky č. 228/2018 Z.z. 

pomocou programového vybavenia AutoTax.  

 

 
Časť II. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

(1) Adresa a termín podania návrhov: 

a) Mestská čast' Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava   

b) Termín podania návrhov: do 27.02.2023 do 12:00 hod. 

 

(2) Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, bude 

v takomto prípade akceptovaný len návrh navrhovateľa s najvyšším/posledným dátumom    

podania, t. z. dátumom a časom evidovaným v podateľni vyhlasovateľa. 

 

(3) Navrhovateľ je viazaný svojim návrhom v lehote viazanosti ponúk, ktorá uplynie dňom 

pripísania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa. 

 

(4) Požadovaná minimálna ponúknutá cena u návrhov je cena stanovená znaleckým posudkom a 

táto nesmie byť nižšia ako 1 034,40 EUR s DPH. 

 

(5) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

 

(6) Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky       

vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. 

 

 

Časť III. 

Časový harmonogram súťaže 

 

(1) Vyhlásenie súťaže: dňom zverejnenia na úradnej tabuli vyhlasovateľa a na www.raca.sk. 

 

(2) Obhliadka vozidla a nahliadnutie do príslušnej dokumentácie: 

Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Halinkovič, tomas.halinkovic@raca.sk 

 

(3) Termín na predkladanie návrhov: do 27.02.2023 do 12:00 hod..   
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(4) Vyhodnotenie návrhov:  

a) vyhodnotenie súťažných návrhov je neverejné, 

b) vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční prostredníctvom komisie vymenovanej    

starostom mestskej časti, 

c) predseda komisie označí došlé obálky s návrhmi poradovým číslom, v postupnosti ako  

boli  návrhy evidované v podateľni vyhlasovateľa, t. z. dátum a čas evidovaný v podateľni 

vyhlasovateľa, 

d) pred otvorením prvého návrhu oznámi predseda komisie členom komisie počet  došlých 

návrhov a skontroluje neporušenosť obálok, 

e) návrhy doručené po uplynutí lehoty na  predkladanie súťažných návrhov budú zo súťaže 

vylúčené, 

f) o otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú               

identifikačné údaje navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok vyhodnotenia. Členovia 

komisie vyhlásia poradie úspešnosti posudzovaných návrhov. 

 

(5) Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 

Výška kúpnej ceny - váha kritéria 100 % 

V prípade zhody návrhov vo výške kúpnej ceny bude rozhodovať skorší termín  podania     

návrhu, t. z. dátum a čas evidovaný v podateľni vyhlasovateľa. 

 

(6) Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  

a) vyhlasovateľ oznámi prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi najneskôr do 

10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže, ktorého 

vyzve na podpis zmluvy, 

b) vyhlasovateľ po ukončení súťaže do 10 pracovných dní odo dňa zasadnutia  komisie      

určenej na vyhodnotenie návrhov písomne upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži  

neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 

 

(7) Odovzdanie vozidla kupujúcemu: po podpise kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) a uhradení 

kúpnej ceny na  základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 

 
Časť IV. 

Obsah návrhu 

 

(1) Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

 

(2) Návrh musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa: 

a) fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, č. účtu, tel. č. a  e-mail, 

b) právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/zástupcu, zápis v  obchodnom 

registri, č. účtu, tel. č. a e-mail, 

c) cenový návrh, t. j. záväzné číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny vozidla v  hodnote 

EURO,  

d) záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľnosť tak ako stojí a leží za cenu ním           

navrhnutú, ktorú zaplatí najneskôr do 10 dní po podpise zmluvy,  

e) súhlas s podmienkami súťaže, 

f) návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis  konajúcej 

osoby). 

 

(3)  V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené a v prípade zistenia                 

nepravdivých údajov v návrhu, bude dotknutý navrhovateľ pri vyhodnocovaní návrhov zo    

súťaže vylúčený. 
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Časť V. 

Podanie ponuky 

 

(1) Písomné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Odkúpenie 

vozidla Iveco Daily“ a s označením „Neotvárať“ na adresu vyhlasovateľa: Mestská 

časť Bratislava–Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 27.02.2023 do 12:00 

hod. (rozhodujúca je prijímacia pečiatka podateľne vyhlasovateľa). 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú 

adresu. 

 

(2) Návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia lehoty na      

predkladania návrhov.  

 

(3) Navrhovateľ podaním ponuky potvrdzuje, že sa s predmetom verejnej obchodnej súťaže 

oboznámil, a stav predmetnej hnuteľnosti je mu dostatočne známy.  

 

(4) Návrhy podané po termíne na predkladanie návrhov nebudú do súťaže zaradené a bude sa 

na ne prihliadať ako keby neboli predložené.  

 

 

Časť VI. 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže 

(1) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283, § 285 ods. 2 a § 287 ods. 2 0bchodného zákonníka             

vyhradzuje právo: 

a) odmietnuť všetky predložené návrhy, 

b) súťaž zrušiť, 

c) predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, 

d) zmeniť lehotu vyhodnotenia návrhov, 

e) odstúpiť od zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu do 10 dní po podpise 

zmluvy a uzatvoriť zmluvu s  ďalším navrhovateľom v poradí.   

 

(2) Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami, tak ako bola  vyhlásená. 

 

 

 

V Bratislave, 01.02.2023 

 

 

 

 

 

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

                              Mgr. Michal Drotován 

starosta mestskej časti 

Bratislava-Rača 

 

 

 


