
 
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  

 
Obec Drahovce, zastúpená starostom obce Ing. Jurajom Kleinom vyhlasuje v zmysle § 281 až 
§ 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 9a ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno- 
predajnej zmluvy na predmet súťaže 
 

„motorové vozidlo Škoda Fabia Sedan 1.2 12V Tour“ 
 
za nasledujúcich podmienok:  
 
1.  Identifikácia vyhlasovateľa (názov, adresa):  
      Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce  
      Kontaktné miesto: Obec Drahovce  
      Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce  

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Piešťany 
IBAN: SK51 0000 0000 0200 0302 9212 

      Telefón: 033 / 77 83 521  
      Webové sídlo vyhlasovateľa: www.obecdrahovce.sk    
 
2.  Názov predmetu súťaže: Predaj osobného motorového vozidla 
 
3.  Opis predmetu súťaže:  

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaže“) je predaj hnuteľného 
majetku Obce Drahovce v zmysle platných právnych predpisov a výsledkom je 
uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva. Obec Drahovce ponúka na predaj 
hnuteľný majetok:  
Osobné motorového vozidlo:  Škoda Fabia Sedan 1.2 12V Tour 
ŠPZ: PN329BL  
Počet najazdených km: 153 243 km 
Rok výroby: 2007 
Zdvihový objem valcov: 1198 cm³ 
Maximálny výkon motora/otáčky:  47 kW  
Druh motora: benzín 
Štandartná výbava: airbag vodiča, centrálne zamykanie, SAFE systém, elektricky 
ovládané predné okná, hlavové opierky vzadu – 3 ks, nárazníky vo farbe vozidla, 
pachový filter s aktívnym uhlím, posilňovač riadenia, príprava na rádio + 4 
reproduktory, príprava pre strešný nosič, tónované sklá, volant nastaviteľný v dvoch 
osiach, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
Počet držiteľov vozidla: 1  
Farba vozidla: biela 
Platnosť osvedčenia o evidencii vozidla: do  17.06.2017  
Platnosť emisnej kontroly: do 17.06.2017 
 
Pozn.: vozidlo má problém s turbodúchadlom, poškodené predné pružiny, podbeh  
a viacero poškodení karosérie a interiérových ovládačov, preto odporúčame 
prípadným uchádzačom osobnú obhliadku. 
 



 
4.  Organizácia súťaže: Návrh do súťaže môže predložiť právnická osoba alebo fyzická 

osoba staršia ako 18 rokov,  ktorá predloží návrh kúpnej ceny minimálne vo výške 
podľa bodu 5. týchto podmienok a prílohy uvedené v bode 7. týchto podmienok 
súťaže. Úspešným účastníkom bude ten, ktorý ponúkne  najvyššiu kúpnu cenu.  
 

5.  Minimálna   výška   kúpnej   ceny   motorového   vozidla:    1 816,72 EUR,   slovom 
tisícosemstošestnásť eur sedemdesiatdva centov.  
 

6.  Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa predložiť variantný návrh.  
 
7.  Návrh predložený účastníkom musí obsahovať:  

 a) Samostatný list s návrhom na plnenie kritéria na hodnotenie návrhov (výška 
kúpnej ceny motorového vozidla) podľa bodu 9. týchto podmienok súťaže – príloha 
č.1 
b) Čestné vyhlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote 
splatnosti voči vyhlasovateľovi (Obci Drahovce) ku dňu  vyhlásenia tejto obchodnej 
verejnej súťaže, t.j. ku dňu 02.03.2017 a jeho súhlas s podmienkami súťaže – príloha 
č.2.  
 

8.  Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníkmi: Predloženie dokladov v 
zmysle bodu 7. týchto podmienok súťaže. V záujme vylúčenia akýchkoľvek 
pochybností pri hodnotení splnenia podmienok účasti jednotlivými účastníkmi, 
vyhlasovateľ trvá na predložení jednotlivých dokladov podľa bodu 7. týchto 
podmienok súťaže vo forme stanovenej súťažnými podkladmi. Na návrh účastníka, 
ktorý nebude spĺňať vyššie uvedenú podmienku súťaže (nepredloží prílohy č. 1 a č. 2) 
sa neprihliada.  
 

9.  Kritéria na hodnotenie návrhov: Najvyššia kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 
minimálna výška kúpnej ceny podľa bodu 5. týchto podmienok súťaže.  
 

10.  Obhliadka motorového vozidla: Termín obhliadky je možné dohodnúť Obecnom úrade 
v Drahovciach na tel. č.: 033 / 77 835 21.  

 
11.  Lehota na predkladanie návrhov: do  13.03.2017 do 12.00 hod.   

Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený na 
adresu kontaktného miesta vyhlasovateľa po uvedenej lehote.  
Po uplynutí uvedenej lehoty nebude možné predložený návrh odvolať.  
 

12.  Spôsob predkladania návrhov: Návrhy sa predkladajú v písomnej forme v slovenskom 
jazyku v zalepenej obálke s kontaktnými údajmi účastníka ako odosielateľa a 
vyhlasovateľa ako adresáta označenej heslom: „Súťaž – Odpredaj motorového vozidla 
– neotvárať“ na adrese vyhlasovateľa v podateľni.  
 

13.  Otváranie obálok so súťažnými návrhmi: 14.03.2017 o 10.00 hod. na adrese 
kontaktného miesta vyhlasovateľa, kancelária starostu obce.  
 

14.  Lehota na oznámenie úspešného návrhu: Po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže 
vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní písomne vyrozumie navrhovateľa na prvom mieste, 
že jeho súťažný návrh bol vyhodnotený ako víťazný.  



 
Účastníci berú na vedomie,že výsledok súťaže podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom; 
vyhlasovateľ a úspešný účastník nemá právny nárok na schválenie jeho návrhu ako výsledku 
súťaže obecným zastupiteľstvom vyhlasovateľa.  
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa víťazný navrhovateľ vyzve na podpísanie 
zmluvy, ktorú je povinný podpísať do 15 dní od doručenia výzvy na jej podpísanie. V 
prípade, že ak v lehote do 15 dní od výzvy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu na strane navrhovateľa ako víťaza súťaže, má sa za to, že navrhovateľ nemá záujem o 
uzatvorenie zmluvy. V takomto prípade bude úspešným účastníkom súťaže v poradí druhý 
navrhovateľ s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.  
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž zrušiť.  
Účastníci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
Oznámenie o zmene súťažných podmienok alebo o zrušení súťaže vyhlasovateľ oznámi na 
webovom sídle vyhlasovateľa www.obecdrahovce.sk a na úradnej tabuli obce.  
 
V Drahovciach, 02.03.2017  
 
Za vyhlasovateľa:    Ing. Juraj Klein, starosta obce  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1 k podmienkam obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj motorového vozidla“  - Obec Drahovce 
 

 

Návrh účastníka 
na plnenie kritéria na hodnotenie návrhov 

Podľa bodu 7 písm. a) podmienok súťaže 
 

Účastník:  
 
Meno a priezvisko / obchodné meno: .......................................................................................... 
 
Trvale bytom / sídlo firmy: .......................................................................................................... 
 
Dátum narodenia / IČO: ..............................................................................................................                                  
 
Zastúpený: ................................................................................................................................... 
 
 
Výška kúpnej ceny: ................... EUR, slovom: .................................................................EUR                                                    
 
 
Týmto zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil s podmienkami odpredaja motorového 
vozidla, ktoré boli vyhlásené vo verejnej obchodnej súťaži, a v prípade, že uspejem v súťaži, 
uzatvorím s vyhlasovateľom kúpno - predajnú zmluvu o odpredaji vozidla. 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––– 
(podpis účastníka/štatutárneho orgánu  
alebo iného zástupcu účastníka, ktorý je  
oprávnený konať v mene účastníka a v  
prípade podnikateľov alebo iných právnických 
osôb aj odtlačok pečiatky účastníka) 

  
 
–––––––––––––––––––––––––– 
(meno a priezvisko účastníka/štatutárneho  
orgánu alebo iného zástupcu účastníka, 
ktorý je oprávnený konať v mene účastníka) 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
(miesto a dátum podpisu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha č. 2 k podmienkam obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj motorového vozidla“  - Obec Drahovce 
 

Obchodná verená súťaž „Odpredaj motorového vozidla“ 

 
Čestné vyhlásenie účastníka 

podľa bodu 7 písm. b) a c)  podmienok súťaže 
 

Účastník:  
 
Meno a priezvisko / obchodné meno: .......................................................................................... 
 
Trvale bytom / sídlo firmy: .......................................................................................................... 
 
Dátum narodenia / IČO: ..............................................................................................................                                  
 
Zastúpený: ................................................................................................................................... 
 
 

týmto čestne vyhlasujem, 
 

1. že ku dňu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, t.j. ku dňu 02.03.2017 nemám 
nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi Obci Drahovce; 
  

2. že súhlasím s podmienkami určenými vyhlasovateľom v podmienkach súťaže.  
 
 
Toto čestné vyhlásenie sa vydáva na účely obchodnej verejnej súťaže „Odpredaj motorového 
vozidla“. 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––– 
(podpis účastníka/štatutárneho orgánu  
alebo iného zástupcu účastníka, ktorý je  
oprávnený konať v mene účastníka a v  
prípade podnikateľov alebo iných právnických 
osôb aj odtlačok pečiatky účastníka) 

  
 
–––––––––––––––––––––––––– 
(meno a priezvisko účastníka/štatutárneho  
orgánu alebo iného zástupcu účastníka, 
ktorý je oprávnený konať v mene účastníka) 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
(miesto a dátum podpisu) 


