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Mesto Krásno nad Kysucou  
 

v zmysle Čl. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Krásno nad Kysucou,  
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a  v zmysle § 281 až 288  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 

zverejňuje podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 
 

Článok 1 
Všeobecné informácie 

 
1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (ďalej ako iba „súťaž“): 

Mesto Krásno nad Kysucou 
so sídlom: 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 00 314 072 
v zastúpení: Ing. Jozefom Grapom, primátorom mesta 

 
2. Kontaktná osoba:  Jaroslav Pagáč, jaroslav.pagac@mestokrasno.sk, 0917 529 045 
 
 

Článok 2 
Predmet súťaže 

1. Výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj motorového 
vozidla vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou. Traktor ZETOR 5245 bol využívaný ako 
prevádzkové vozidlo s jedným využívateľom. Automobil bol pravidelne udržiavaný a 
servisovaný. 

 
2. Špecifikácia motorového vozidla: 

Druh vozidla:        Kolesový traktor 
Značka:        Zetor 5245 
Výrobca podvozku:     Agrozet Brno k. p.    
Výrobca motora:      Zbrojovka k. p. Brno 
Výrobca karosérie:     Agrozet Letovice Brno k. p. 
Evidenčné číslo vozidla:      CA 048 AB 
Farba vozidla:        červená základná kombinovaná 
Celkové rozmery:  Dĺžka:      3 666 mm 
  Šírka:     1 850 mm 
  Výška:     2 597 mm 
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Dátum prvej evidencie/rok výroby  karosérie: 16347/1986 
    motora: 22193/1986 

Zdvihový objem valcov motora (cm3):  2 696,5 
Maximálny výkon motora pri otáčkach min.:  33,1 pri 2200 
Predpísané palivo:      nafta 
Prevádzková hmotnosť (užitočná):    1 960,00 kg 
Pohotovostná hmotnosť:     3 520,00 kg 
Celková hmotnosť:     5 480,00 kg 
Platnosť TK do:      11/2021 
Platnosť EK do:      11/2021 
Výrobné číslo vozila:    Karosérie: 16347/1986 
     Motora: 22193/1986 
 
Poznámka: bližšie informácie ohľadom stavu vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci 
obhliadky vozidla, ktorú si možno dohodnúť s kontaktnou osobou: Marián Šustek, Mestský 
podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o., Struhy  83, číslo telefónu  0918 569 712, 08:00 – 14:00 v 
pracovných dňoch. 
 
 

Článok 3 
Podmienky OVS 

 
1) Adresa podania návrhov: Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad v Krásne nad 

Kysucou, 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  
 

2) Termín predkladania návrhov: 15.02.2021 – 02.03. 2021 (utorok) do 11:00 hod. 
 

3) Navrhovaná kúpna cena musí byť rovnaká, resp. vyššia, ako je stanovená východisková 
kúpna cena. Východisková kúpna cena je stanovená vo výške 3 000,00 € (slovom tritisíc 
eur). Mesto Krásno nad Kysucou nie je platiteľom DPH. Na ponuky s nižšou cenou sa 
nebude prihliadať. 

 
4) Kupujúci uhradí celú výšku kúpnej ceny v lehote do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy 

obidvomi zmluvnými stranami, motorové vozidlo bude odovzdané a odhlásené držiteľom 
po uhradení celej kúpnej ceny 

 
5) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Mestského úradu 

v Krásne nad Kysucou, v termíne uvedenom v článku 3, v uzatvorenej obálke s označením 
"Obchodná verejná súťaž - predaj traktora  - neotvárať“ na adresu: Mesto Krásno nad 
Kysucou, Mestský úrad Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou  

 
6) Rozhodujúci je dátum a čas prijatia návrhu na prezentačnej pečiatke podateľne 

Mestského úradu. (t. j. nie dátum podania na poštovú prepravu). Návrhy doručené po 
termíne budú zo súťaže vylúčené 
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Návrh v uzatvorenej obálke musí obsahovať: 

 údaje o záujemcovi  

 ponúknutú celkovú cenu  

 bankové spojenie a číslo účtu uchádzača 

 kontaktnú elektronickú adresu na komunikáciu 
Predkladané prílohy: 

 návrh kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami súťaže v písomnej forme podpísanej a 
datovanej osobou/osobami oprávnenou konať v mene navrhovateľa s uvedením 
kúpnej ceny v počte najmenej v piatich vyhotovení, z toho: 3 vyhotovenia pre 
potreby vyhlasovateľa + príslušný počet vyhotovení pre potreby navrhovateľa 
najmenej 2x; 

 výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (kópia), 
resp. fotokópia dokladu totožnosti, 

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

 súhlas záujemcu 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 

 
7) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná kúpna cena 

 kúpna cena musí byť uvedená ako konečná cena 

 navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, 
budú všetky zo súťaže vylúčené  

 v prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, bude 
víťaz určený žrebom 
 

8) Vyhodnotenie súťažných návrhov bude verejné, uskutoční sa dňa 02.03.2021 o 13:00  
hod., vo veľkej zasadačke na 2. poschodí MsÚ v Krásne nad Kysucou. 

 
9) O výsledku obchodnej verejnej súťaže budú účastníci písomne oboznámení do 10 

pracovných dní odo dňa zasadnutia komisie určenej na vyhodnotenie návrhov. V súlade s 
§ 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah 
zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

 
10) Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo v určenej dobe zmluvu nepodpíše, 

alebo v určenej dobe nezaplatí kúpnu cenu, alebo nie sú pri jeho ponuke splnené 
podmienky účasti, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí sa umiestnili ako ďalší v poradí. Vyhlasovateľ v takomto prípade oslovuje 
uchádzačov podľa výšky ich ponuky, začínajúc najvyššou. 
 

11) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky OVS, prípadne odmietnuť všetky 
predložené ponuky. Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť. 
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12) Náklady navrhovateľa spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša navrhovateľ. 
Článok 4 

Podmienky predaja 
 

1. Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prevod vlastníctva k predmetu kúpy uzatvorením kúpnej 
zmluvy.  

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto podmienky sa stávajú záväznými pre vyhlasovateľa dňom ich zverejnenia a pre 

záujemcu uplynutím lehôt podľa Čl. III týchto podmienok. 
2. OVS, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, nie je verejným obstarávaním podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ale spravuje sa 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

3. V prípade rozporu medzi znením kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto podmienok a 
znením týchto podmienok OVS majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve. 

 
 
 
V Krásne nad Kysucou dňa 15.02.2021 
 

    ................................................ 
            Ing. Jozef Grapa 
         primátor 
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Návrh Kúpnej zmluvy 
 

uzatvorená v súlade s § 588 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky 
zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: 

 
 
1.1 Predávajúci: 
Názov:    Mesto Krásno nad Kysucou 
Sídlo:                      1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou    
Zastúpený:             Ing. Jozef Grapa                                                                    
  
IČO:                                 00314072   
DIČ:                     2020553073 
Údaje k DPH:   predávajúci nie je platiteľ DPH 
Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:    SK22 5600 0000 0002 0172 7003 
 
( ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúci: 
 
Názov:      
Sídlo:                         
Zastúpený:              
   
IČO:                                    
DIČ:                      
Údaje k DPH:    
Bankové spojenie:         
IBAN:     
      
 (ďalej len „kupujúci") 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

Predávajúci je vlastníkom motorového vozidla Traktor ZETOR CA 048 AB.  
Špecifikácia motorového vozidla: 

Druh vozidla:       Kolesový traktor 
Značka:       Zetor 5245 
Výrobca podvozku:    Agrozet Brno k. p.    
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Výrobca motora:     Zbrojovka k. p. Brno 
Výrobca karosérie:    Agrozet Letovice Brno k. p. 
Evidenčné číslo vozidla:     CA 048 AB 
Farba vozidla:       červená základná kombinovaná 
Zdvihový objem valcov motora (cm3):  2 696,5 
Maximálny výkon motora pri otáčkach min.:  33,1 pri 2200 
Predpísané palivo:     nafta 
Platnosť TK do:      11/2021 
Platnosť EK do:      11/2021 
Výrobné číslo vozila:   Karosérie: 16347/1986 
    Motora: 22193/1986 
 

Článok II. 
Predmet a účel zmluvy (kúpa a predaj) 

 
1. Predávajúci predáva v celosti kupujúcemu ako víťazovi obchodnej verejnej súťaže 

hnuteľnú vec motorové vozidlo Traktor ZETOR CA 048 AB, ktoré bolo predmetom 
obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej predávajúcim (ďalej len „predmet prevodu“ alebo 
„motorové vozidlo“). 

 
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje motorové vozidlo uvedené bode 1. tohto článku 

do svojho vlastníctva. 
 

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Predávajúcemu 
vzniká nárok na vyplatenie kúpnej ceny podľa Čl. III. tejto zmluvy. 
 
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán, na základe návrhu kupujúceho v 

obchodnej verejnej súťaži vo výške .................... €, (slovom ........................... EUR). 
 

2. Kupujúci vyhlasuje, že si nebude v budúcnosti nárokovať žiadne dodatočné náklady, 
spojené s kúpou osobného motorového vozidla podľa tejto zmluvy.  

 
Článok IV. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Predávajúci predáva predmet kúpy bez záložných práv a iných práv zodpovedajúcich 
právam tretích osôb k cudzej veci. 
 

2. Kupujúci vyhlasuje, že predmet prevodu dobre pozná, že sa s technickým stavom 
osobného motorového vozidla oboznámil a súhlasí s ním. 
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3. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet prevodu, kľúče a všetky doklady potrebné pre 

jeho užívanie kupujúcemu bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny na základe protokolu 
o odovzdaní predmetu prevodu. 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť k vykonaniu zmeny v 

evidencii vozidiel. Náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať kupujúci v plnej výške. 
 

Článok V. 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Právne skutočnosti v tejto zmluve osobitne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že si túto zmluvu pred jej 
podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, 
určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a súhlas s 
jej znením potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
3. Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva predmetu prevodu na dopravnom 

inšpektoráte do 10 dní od jeho prevzatia. 
 

4. Táto zmluva je platná prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán  a zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám.  

 
5. Táto zmluva je vyhotovená v .......... rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží 

predávajúci a .... rovnopisy kupujúci. 
 

 
 
V Krásne nad Kysucou dňa:     V ........................... dňa   
 
 
Predávajúci:       Kupujúci: 
 
 
 
 ................................................  ................................................ 

Ing. Jozef Grapa   
primátor mesta 


