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Zámer priameho predaja majetku mesta Kežmarok 

  

                        MESTO Kežmarok, Hlavné námestie č .1, 060 01 Kežmarok 

v zmysle §9a odst.9 Zákona  č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer   

p r i a m e h o    p r e d a j a    svojho majetku .  

 

1.Predmetom priameho predaja  je hnuteľný majetok – Nákladné motorové vozidlo AVIA 

A31T K, E.Č.: KK069AA, výrobné číslo vozidla TNA31TKHYTA003992.  
 

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

podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N) 

 

Podkategória vozidla: 4.2 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3501 kg do 12 000 kg 

Značka a typ vozidla: AVIA A31T K 

Výrobca: AVIA 

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997 

Zdvihový objem valcov motora: 3596 cm3 

Maximálny výkon motora/otáčky: 65kW  

Predpísané palivo: nafta motorová 

Prevádzková hmotnosť: 2990 kg 

Celková hmotnosť: 5990 kg 

Dátum prvej evidencie v SR: 16.4.1997 

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: 06.11.2018 

Evidenčné číslo: KK069AA 

Držiteľ: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1/1, Kežmarok 

Farba vozidla: biela 

Technický preukaz č.: vydané len osvedčenie o evidencii 

Platnosť TK : neplatná 

Platnosť emisnej kontroly : neplatná 

 

2. Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný hnuteľný majetok ponúka je 699,00 

eur. Minimálna cena bola stanovená znaleckým posudkom č.1/2018 a doplnením znaleckého 

posudku č.1/2018 pod č.14/2018, ktoré vypracoval Ing. Peter Krempaský. 

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do dňa 18.12.2018          

do 12.00 hodiny. 

4. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Mestského úradu v Kežmarku, alebo poštou 

na adresu: Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok tak, aby 

bola doručená na podateľňu Mestského úradu v Kežmarku najneskôr do 18.12.2018 do 12.00 

hodiny. 
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5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke, 

viditeľne označenej heslom: „Odpredaj motorových vozidiel - neotvárať„  

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: 

a) Označenie záujemcu: 

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko,  miesto trvalého pobytu, 

telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko,  

miesto trvalého pobytu  manželky/manžela. 

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú 

štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal , číslo zápisu,          

b)Označenie hnuteľného majetku - (predmetu predaja) 

c)Výšku ponúknutej ceny a spôsob jej zaplatenia. 

d) Čestné vyhlásenie záujemcu: 

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné 

vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela. 

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie 

je osoba uvedená v § 9a ods. 6 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

e) Vyhlásenie - súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 13 Zákona NR SR 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                          

f) Vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o odkúpenie záujemca nemá po lehote splatnosti 

žiadne záväzky voči mestu Kežmarok a organizáciám zriadeným mestom Kežmarok  

7. Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu 

stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť 

iba jednu cenovú ponuku.  

8. Mesto Kežmarok si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť 

všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. 

9. Mesto Kežmarok si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja. 

Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v kúpnej zmluve                 

(označenie zmluvných strán, predmet predaja, cena za predaj, odstúpenie od zmluvy,   

a ďalšie osobitné ustanovenia ).  

10. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v budove Mestského úradu 

v Kežmarku dňa 18.12.2018. Vyhodnocovanie podaných návrhov je neverejné. Kritériom pre 

výber je návrh, ktorý bude pre mesto najvýhodnejší pri zachovaní východiskovej ceny ako 

ceny minimálnej. 

11. Výsledok priameho predaja bude záujemcom oznámený. 
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12. V prípade záujmu bližšie informácie k predmetu zámeru priameho predaja majetku mesta 

môžete získať na tel. č. 052/4660124, alebo osobne na Mestskom úrade Kežmarok, oddelení  

majetkovoprávnom a správy majetku, 2. poschodie, č. dverí 24. 

 

V Kežmarku: 28.11. 2018 

 

 

 

 

                                        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 


