
Zverejnenie  zámeru  na prevod majetku Trenčianskeho samosprávneho 
kraja formou priameho predaja  č. TSK/PP/001/ 2014 

 
 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník  podľa § 9a  zákona č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a  Zásad hospodárenia 
s majetkom TSK  zverejňuje zámer odpredať majetok  formou priameho predaja:  
 
1. Predmetom priameho predaja je hnuteľný majetok : 
 
    a) Rýchlovyvíjač pary „ DF – 1“ výr. č. 58 772 
       všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 04/2014 zo dňa 31.10.2014    
       je 4 812,00 € bez DPH, 
 
   b) Rýchlovyvíjač pary „ DF – 2“ výr. č. 58 773 
       všeobecná hodnota je stanovená Znaleckým posudkom č. 04/2014 zo dňa 31.10.2014      
       je 4 812,00 € bez DPH 
 

 
2. Plné znenie vyhlásenia priameho predaja  a Podmienky priameho predaja č. PP/001/2014  
    sú zverejnené na : 
   - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk   
   - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
 
3. Lehota na podávanie  návrhov v súlade s podmienkami priameho predaja je do 04.12. 2014     
    do 10.00 hod. 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 18.11.2014 
 
 

 
 
                                                                                       ........................................ 
            Ing.  Jaroslav BAŠKA  
                                                                                      predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsk.sk/


Podmienky prevodu hnuteľného majetku na základe priameho predaja  
„Priamy predaj č. TSK/PP/001/2014“ 

 
     Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
Trenčín  podľa § 9a  zákona  č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prevodu svojho 
majetku formou priameho predaja. 
 

    
Čl. I 

Všeobecné informácie 
 
Označenie vyhlasovateľa 
Názov a sídlo organizácie:   Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,  
                        K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení:                          Ing. Jaroslav Baška -  predseda 
Bankové spojenie :               Štátna pokladnica,  IBAN: SK 51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO:                                     36126624 
DIČ:                                     2021613275 
 

Čl. II 
Predmet priameho predaja 

 
1. Trenčiansky samosprávny kraj  ( ďalej len “TSK” ) podľa § 9a zákona č.  446/2001 Z. z.  
    o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad     
    hospodárenia s majetkom Trenčianskeho  samosprávneho kraja vyhlasuje zámer prevodu  
    priamym   predajom nasledovného  prebytočného  hnuteľného majetku: 
 
    a) Rýchlovyvíjač pary „ DF – 1“ výr. č. 58 772 
       všeobecná hodnota stanovená Znaleckým posudkom č. 04/2014 zo dňa 31.10.2014    
       je  4.812,00 € bez DPH, 
 
   b) Rýchlovyvíjač pary „ DF – 2“ výr. č. 58 773 
       všeobecná hodnota je stanovená Znaleckým posudkom č. 04/2014 zo dňa 31.10.2014      
       je  4.812,00 € bez DPH 

                                                                                                                                                  
   2. Správcom predmetného hnuteľného majetku je NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  
       Nemocničná 2, 972 01 Bojnice  
       Kontaktná osoba : p. Bobuľová, tel. č. 046/5112151 
 

Čl. III 
Podmienky priameho predaja 

 
1. Lehota na doručenie ponúk  uchádzačov  je 15 dní od ich zverejnenia na úradnej tabuli  
    a  internetovej stránke TSK .  Oznámenie o vyhlásení priameho predaja bude publikované 
    aj v  regionálnej tlači. Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na    
    adresu vyhlasovateľa  sa považuje za dodržanú, ak ponuka bola zaevidovaná   v podateľni  
    vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia podávania návrhov . 
  
2. Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
     a)  Identifikačné údaje uchádzača ( pri FO nepodnikateľovi : meno, priezvisko, rodné    



          priezvisko, dátum narodenia,   rodné   číslo, adresa trvalého bydliska, pri  
          FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, výpis zo    
          živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra,   
          v ktorom je uchádzač zapísaný, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ             
          DPH, štatutárny orgán  s uvedením oprávnenosti ku konaniu, originál výpisu  
          z Obchodného registra) 
     b)  Bankové spojenie  uchádzača 
     c)  Označenie kontaktnej osoby uchádzača, telefonický kontakt a emailovú adresu,  
     d)  Navrhnutú kúpnu cenu za hnuteľný majetok najmenej vo výške stanovenej   Znaleckým  
          posudkom č. 04/2014 , t.j. 4.812,00 € za položku a) a 4.812,00 € za položku b) bez  
          DPH. 
 
3.  Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, vložená v zalepenej obálke  
     označenej: „Priamy predaj č. TSK/PP/001/2014  NEOTVÁRAŤ“. 
 
4.  Každý uchádzač môže prejaviť svoj záujem o obhliadku majetku hnuteľného majetku  
     u jeho správcu. 
 
5.  Vyhlasovateľ zriadi za účelom vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej päťčlennú  
     komisiu menovanú predsedom TSK. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené  
     ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však  
     traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná  nadpolovičná väčšina hlasov  
     prítomných členov komisie. 
 
6.  Členovia komisie otvoria obálky s ponukami v termíne do 5 dní od ukončenia lehoty na  
     podávanie ponúk a   vyhodnotia ponuky, pričom kritériom bude  najvyššia ponúknutá  
     cena . 
 
7.  Uchádzači sú oprávnení zúčastniť sa otvárania obálok s ponukami osobne alebo  
     prostredníctvom svojho písomne povereného zástupcu. 
 
8.  O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia komisie.  
     Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa uvedie v zápisnici.  
 
9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky prevodu priamym predajom, prípadne  
    odmietnuť všetky   predložené  ponuky. 
 
       

Čl. IV 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Prevod vlastníckeho práva k predmetnému hnuteľnému majetku podlieha schváleniu  
    predsedom TSK. Po schválení prevodu bude s víťazným uchádzačom uzatvorená kúpna  
    zmluva.     
 
2. V prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená kúpna zmluva s  
    dôvodov na strane  uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť  zmluvu s uchádzačom,  
    ktorý sa vo vyhodnotení  umiestnil ako  druhý v poradí. 
 
3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu na účet vyhlasovateľa do 30 dní od podpísania  



    kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenie 

 
1.  Tieto podmienky sa stávajú záväznými pre vyhlasovateľa dňom ich zverejnenia a pre  
      uchádzača uplynutím lehôt podľa Čl. III bodu 1 týchto podmienok. 
  
 
 
 
V Trenčíne  dňa 18.11.2014 
 
                                                                  
 
                                     
                                                                                           Ing. Jaroslav  Baška 
                                                                                                    predseda 
                                                                                Trenčianskeho samosprávneho kraja 
                                                                                                        


