
Zverejnenie zámeru predaja 
hnuteľného majetku OBEC ČAKA 
 
Obec Čaka v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čake  

č. 72/2020 zo dňa 15. 12. 2020 

 

vyhlasuje 

 VEREJNÚ OBCHODNÚ  SÚŤAŽ 

na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Čaka 

 
I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 
Predmetom  verejnej obchodnej súťaže a následnej kúpnej zmluvy je traktor vo vlastníctve 

obce Čaka: 

Identifikácia vozidla:  

Druh vozidla : Traktor kolesový poľnohospodársky   

Značka a typ vozidla : Zetor  Major CL 80 

Výrobca : Zetor Tractors a.s., CZE 

Farba : červená 

Rok výroby: 2017 

Zdvihový objem valcov: 2925,0cm3 

Maximálny výkon motora/otáčky: 55,30 kW/2 200 minˉˡ 

Predpísané palivo : nafta 

Evidenčné číslo:  LV 232YS 

Držiteľ: Obec Čaka 

Technický preukaz : NB 239581 

Dátum prvej evidencie vozidla: 14.03.2018 

Výrobné číslo motora :  CODE C4DT55 

Výrobné číslo karosérie :  000A3K4P31VR05780 

 

 

II. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1.  

Vyhlasovateľ: 

Obec Čaka 

v zastúpení: Ľudovít Viglaš, starosta obce 

sídlo: 935 68 Čaka č. 112 

IČO: 00306843 

DIČ: 2021023543 

IBAN: SK14 0200 0000 0000 2452 9152 

bankové spojenie: VÚB, a. s. 



E-mail: starosta@caka.eu 

 

2. Záväzné súťažné podmienky: 

 
- minimálna predajná cena traktora je 25 000,- eur, / slovom: dvadsaťpäťtisíc eur/ 

- traktor sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,  

- záujemca o kúpu doručí predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá bude  

   minimálne obsahovať:    

   a/ meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu, 

   b/ presné vymedzenie vozidla, ktoré je predmetom predaja, 

   c/ čestné vyhlásenie záujemcu o kúpu, že ma s obcou Čaka vysporiadané finančné vzťahy 

       /zaplatené miestne dane a poplatky/ 

   d/ vlastnoručný podpis záujemcu o  kúpu  

   e/ súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže 

      v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

 

 návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke s označením:  

        „Verejná obchodná súťaž“  - neotvárať   

-  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a zrušiť súťaž ako neúspešnú  

   bez výberu návrhu 

-  výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi  

-  lehota na doručenie cenových ponúk na odkúpenie traktora je do  31.10.2021 do 15.00 hod. 

    na adresu Obec Čaka, Obecný úrad ,  935 68 Čaka č. 112. 

Ponuky vyhodnotí ekonomická komisia, ktorá prednesie OZ návrh predaja. 

Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore  

na tel. čísle: 0902486434 so starostom obce v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod  

do 15.00 hod 

 

 

 

                                                                                    Ľudovít Viglaš 

                                                                                starosta obce Čaka 

 

Dátum zverejnenia: 04.10.2021                         

Dátum zvesenia:      31.10.2021 

 

Miesto zverejnenia: úradná tabuľa obce, webová stránka obce, ZMOS –Komunálny bazár,  

Bazoš 

mailto:starosta@caka.eu

