
Predaj majetku Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség 
 priamym predajom 

 
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség v zmysle zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe  
Uznesenia valného zhromaždenia č. 2 zo dňa 27.09.2022      

 z v e r e j ň u j e    z á m e r 
 

 predať majetok združenia obcí priamym predajom. 
 

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség je vlastníkom špeciálneho 
úžitkového vozidla typu MERCEDES Atego 1318 LKO, kategória vozidla N, rok výroby 2012, farba: 
biela,  vozidlo je v evidencii motorových vozidiel ŠPZ DS139EB, vlastníkom vozidla je Združenie 
obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség, vozidlo bolo bežne používané a 
servisované, opotrebenie a stav sú primerané veku vozidla. Počet najazdených km: 8477 km. Vozidlo 
je vybavené nadstavbou na zametanie údržby čistoty na komunikáciách Trilety TK 55 M. Motohodiny 
zametacej nadstavby Trilety sú 1127 h. 
Všeobecná hodnota vozidla na základe Znaleckého posudku č. 25/2022 vypracovaného znalcom – 
Ing. Peter Jelačič  ku dňu 5.8.2022 je 60 507,50 Eur bez DPH. 
 
Vašu ponuku doručte v lehote do 31.10.2022 do 12,00 hod. na adresu: Združenie obcí Mikroregión 
Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség, Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky, v 
zalepenom obale s označením : „NEOTVÁRAŤ – ponuka na nákup zametacieho vozidla“. 
 
Pred odovzdaním ponuky je možné si dohodnúť obhliadku vozidla v Malých Dvorníkoch na tel. čísle: 
0917/235 018 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00. 
Podmienky priameho predaja: 
1) Ponuka musí obsahovať: 

 a) identifikačné údaje záujemcu 
 b) ponúkanú kúpnu cenu (združenie obcí nie je platcom DPH). 

2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu 
ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené. 

3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené. 
4) Majetok združenia obcí bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými 

ponukami najvyššiu kúpnu cenu. 
5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), budú z vyhodnotenia ponúk 

vylúčené. 
6) Združenie obcí si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť kúpnu zmluvu so 

žiadnym záujemcom v prípade mimoriadne nízkej cenovej ponuky.  
7) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. 

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet združenia obcí najneskôr do 15 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva 
v prospech kupujúceho. 

8) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom 
predaji majetku združenia obcí. 

 
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v kancelárii Združenia obcí (Dunajskostredská ulica 153/1, 
Malé Dvorníky) a na tel. čísle: 0917/235 018. 
 
 
 
 
 

Mgr. Mária Csibová 
                      predsedkyňa združenia 
V Malých Dvorníkoch 05.10.2022 


