
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
 
Obec Drahovce zastúpená starostom obce Ledeckým Miroslavom 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 
 

vozidlo PRAGA V3S 
 
za nasledujúcich podmienok: 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže 
Názov: Obec Drahovce 
Sídlo: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
IČO: 00312461 
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Piešťany 
Č. účtu, IBAN: SK51 0200 0000 0000 0302 9212 
V zastúpení: Ledecký Miroslav, starosta obce 
Tel.č.: 033 / 77 83 521 
e-mail: sekretariat@obecdrahovce.sk 
webové sídlo: www.obecdrahovce.sk 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
úžitkové vozidlo PRAGA V3S 

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: 
Kategória vozidla: úžitkové vozidlo  
Značka a typ vozidla: PRAGA V3S 
Výrobca: PRAGA N.P. Československá republika 
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1961 
Zdvihový objem valcov motora: 7412 cm3 
Maximálny výkon motora/otáčky: 72 kW 
Predpísané palivo: nafta motorová 
Prevádzková hmotnosť: 6400 kg 
Celková hmotnosť: 8650 kg 
Dátum prvej evidencie v SR: 1.1.1961 
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 1.1.1961 
Evidenčné číslo: PN373CI 
Farba vozidla: zelená 
Počet najazdených kilometrov: 23027 km 
Platnosť technickej kontroly do: 18.07.2020 
Platnosť emisnej kontroly do: nepovinná 

4. Organizačné pokyny: 
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, kto 
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. 



5. Minimálna výška kúpnej ceny 
 Minimálna výška kúpnej ceny: 2.500,00 EUR, slovom dvetisícpäťsto eur; cena stanovená 
uznesením OZ v Drahovciach č. 144/2019 zo dňa 13.08.2019. 

6. Možnosť predloženia variantných riešení 
Neumožňuje sa variantné riešenie. 

7. Návrh predložený účastníkom musí obsahovať: 
a) Samostatný list s návrhom na plnenie kritéria na hodnotenie návrhov (výška 

kúpnej ceny) 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 13.08.2019 a jeho súhlas s podmienkami súťaže – príloha č. 2. 

8. Kritériá 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 nebude prihliadať. 

9. Kritérium hodnotenia návrhov 
Najvyššia kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška kúpnej ceny podľa bodu 
5. týchto podmienok súťaže. 

10. Obhliadka predmetu súťaže 
Termín obhliadky: 20.08.2019 od 8.00 do 10.00 hod. a 26.08.2019 od 08.00 hod. do 10.00 
hod. 

11. Lehota na predkladanie návrhov: 28.08.2019 do 12.00 hod. 
Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh doručený na adresu 
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 označením: „OVS – Predaj vozidla PRAGA V3S – NEOTVÁRAŤ“. 

13. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi: 28.08.2019 o 15.30 hod. na adrese 
vyhlasovateľa, kancelária starostu obce. 

14. Lehota na oznámenie úspešného návrhu 
Po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ v lehote do 10 dní písomne 
vyrozumie navrhovateľa na prvom mieste o výsledku súťaže. S víťazom súťaže bude 
uzatvorená kúpna zmluva. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž zrušiť. 
Účastníci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v súťaži.  
 
V Drahovciach, 13.08.2019 

Ledecký Miroslav 
   starosta obce Drahovce 


