
Mesto Krupina, Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina, I ČO: 00320056  

 

 

 

 

Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
podľa § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa  § 281 až § 288 Obchodného 

zákonníka 
 

za účelom predaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
 
 

1. Vyhlasovateľ súťaže:  Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,  
                                           IČO:  00 320 056, 
 
2. Predmet a účel súťaže:   výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku Mesta Krupina – špeciálne motorové 
vozidlá, využívané ako prevádzkové vozidlá, bližšie špecifikované:   

 
• LIAZ ramenový nakladač 151.261,  druh vozidla – nákladné vozidlo špeciálne,  
kategória – N3, evidenčné číslo KA 971AS, rok výroby – 1989, VIN: 
TNL151261K2DB0039, druh paliva – nafta, obchodný názov – 151.261, TYP – 151.261, 
zdvihový objem valcov – 11 940,0 cm3, druh karosérie (nadstavba) – BA na prepravu 
kontajnerov, farba – modrá, stav tachometra: 70 030 km, osvedčenie o technickej a emisnej 
kontrole – platnosť skončila 10/2020 (s možnosťou opakovanej TK). 

 Východisková kúpna cena je stanovená vo výške 4 000,- Eur (slovom: štyritisíc eur). 
- 

• AVIA MP 16 /plošina, druh vozidla – špeciálne vozidlo, kategória – N2, evidenčné číslo 
KA 554AH, rok výroby - 1991, VIN: TNAA31KM001397, druh paliva – nafta, obchodný 
názov  AVIA, TYP – 31.1K/-/- , zdvihový objem valcov 3596,0 cm3, druh karosérie 
(nadstavba) – SG montážna, farba modrá,  stav tachometra: 07 579 km,  
osvedčenie o technickej a emisnej kontrole – platnosť skončila v 01/2021. 

Východisková kúpna cena je stanovená vo výške 4 400,- Eur (slovom: štyritisícštyristo eur). 
 
Poznámka: bližšie informácie ohľadom stavu vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci 
obhliadky vozidla, ktorú si možno dohodnúť na tel. č.: 045/5550317, 0907 100275. 
 
3. Kritéria a postup hodnotenia návrhov:  

• Hodnotiacim kritériom, podľa ktorého bude vyhlasovateľ hodnotiť návrhy účastníkov 
súťaže, je najvyššia ponúknutá cena za každý predmet súťaže. 

• Pri rovnosti ponúknutej ceny je rozhodujúci dátum a čas prijatia návrhu na 
prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu. 

• Vyhlasovateľ bude hodnotiť prijaté návrhy tak, že bude vyhodnocovať každý predmet 
súťaže osobitne. 

4. Lehota na podávanie návrhov: do 14.5.2021 do 11,00 hod. 
5. Spôsob podávania návrhov: návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou alebo 
podať osobne do podateľne Mestského úradu v Krupine, v stanovenom termíne, v uzatvorenej 
obálke s výrazným označením: „OVS – predaj špeciálneho motorového vozidla – neotvárať“.  
6. Obsah súťažných návrhov:  



- identifikačné údaje uchádzača (pri fyzickej osobe: meno, bydlisko, pri právnickej 
osobe: názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), kontakt na uchádzača, číslo 
účtu na ktorý bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, že uchádzač bude 
neúspešný,  

- cenová ponuka za predmet OVS,  
- označenie predmetu súťaže o ktorý má uchádzač záujem - konkrétne vozidlo, 
- písomný súhlas navrhovateľa so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
účel zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou, 

- čestné prehlásenie o tom, že navrhovateľ nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu 
k vyhlasovateľovi. 

- potvrdenie o zaplatení finančnej zábezpeky.  
 

7. Finančná zábezpeka: 100,- Eur/návrh, ktorá bude vrátená neúspešnému účastníkovi OVS 
bezprostredne po vyhlásení výsledkov a úspešnému účastníkovi bude zohľadnená pri 
vyplatení kúpnej ceny. Finančnú zábezpeku je povinný zložiť uchádzač na bankový účet 
vyhlasovateľa IBAN SK24 0200 0000 0000 2002 0412, prípadne do pokladne mestského 
úradu, suma musí byť uhradená najneskôr do 14.5.2021, do 11,00 hod., do poznámky je 
potrebné uviesť „finančná zábezpeka – OVS predaj špeciálneho motorového vozidla“. 
8. Kontakt na zamestnanca MsÚ: t. č.: 045/5550317, 0907 100275, oddelenie správy 
majetku mesta.  

 9. O výsledku OVS budú účastníci písomne oboznámený do 15 pracovných dní odo dňa 
zasadnutia komisie určenej na vyhodnotenie návrhov, ktorá bude zložená z členov Komisie 
rozvoja mesta a nadpolovičná väčšina bude z radov poslancov MsZ. 
10. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky OVS. Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť 
odstúpenia od OVS bez uvedenia dôvodu.  
11. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy.  
12. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže prijatý len ten návrh, ktorý 
obsahom zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
13. Výsledok OVS odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, na základe čoho bude zo strany 
vyhlasovateľa Mesta Krupina predložený návrh kúpnej zmluvy víťazovi obchodno verejnej 
súťaže.  
14. Účastník súťaže, ktorému MsZ schválilo predaj hnuteľného majetku je povinný uzatvoriť 
kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní od schválenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade ak 
nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 30 dní z dôvodov na strane kupujúceho, vyhlasovateľ má 
nárok na odstúpenie od OVS bez vrátenia finančnej zábezpeky v prospech víťaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
LIAZ ramenový nakladač 151.261,  druh vozidla – nákladné vozidlo špeciálne,  
kategória – N3, evidenčné číslo KA 971AS, rok výroby – 1989, VIN: TNL151261K2DB0039, 
druh paliva – nafta, obchodný názov – 151.261, TYP – 151.261, zdvihový objem valcov – 
11 940,0 cm3, druh karosérie (nadstavba) – BA na prepravu kontajnerov, farba – modrá, stav 
tachometra: 70 030 km, osvedčenie o technickej a emisnej kontrole – platnosť skončila 10/2020 (s 
možnosťou opakovanej TK). 
 Východisková kúpna cena je stanovená vo výške 4 000,- Eur (slovom: štyritisíc eur). 
 
 
 
 

 
 
AVIA MP 16 /plošina, druh vozidla – špeciálne vozidlo, kategória – N2, evidenčné číslo KA 
554AH, rok výroby - 1991, VIN: TNAA31KM001397, druh paliva – nafta, obchodný názov  
AVIA, TYP – 31.1K/-/- , zdvihový objem valcov 3596,0 cm3, druh karosérie (nadstavba) – SG 
montážna, farba modrá,  stav tachometra: 07 579 km,  
osvedčenie o technickej a emisnej kontrole – platnosť skončila v 01/2021. 

 Východisková kúpna cena je stanovená vo výške 4 400,- Eur (slovom: štyritisícštyristo eur). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


