
Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo 

vlastníctve Obce Sirník  
  

Obec Sirník zverejňuje zámer predaja hnuteľného obecného majetku v súlade s § 

9a) ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo v Sirníku schválilo predaj hnuteľného majetku obce vo 

vlastníctve obce formou obchodnej verejnej súťaže,  a to na základe prijatého uznesenia 

č. 259/VI/2021 zo dňa 29. júna 2021.  

Ide o predaj  hnuteľného majetku obce –autobusovej zastávky spôsobom 

obchodnej verejnej súťaže  v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
  

Predmet predaja:  

Oceľová zastávka s rozmermi šírka x hĺbka 3,1x2,0 m. Výška je 2,5 m. Konštrukcia je 

z oceľových profilov – jokel, strecha z pozinkovaného plechu (viď. foto nižšie) 

 



  

  

Podmienky predaja:  

- Minimálna predajná cena predmetu predaja bola stanovená vo výške                

50,00 EURO (slovom päťdesiat euro).  

- Cena predmetu neobsahuje odvoz. 

- Hnuteľný majetok sa predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.  

- Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá musí 

obsahovať:  

a) Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu  

b) Cenovú ponuku   

c) Vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu  

- Záujemca sa kúpou zaväzuje, že predmet kúpy nescudzí a bude mať vo 

faktickej držbe najmenej päť rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva. 

 

Doručovanie ponúk  

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 06. 08. 2021 do 12.00 hod na adresu  

Obec Sirník, Hlavá 152/21, 076 03 Sirník v zalepenej obálke s označením: „Cenová 

ponuka – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.  

   

Otváranie cenových ponúk a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 09.08.2021 

o 09:00 hod. v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Sirníku.  

  

V prípade rovnosti viacerých ponúk bude rozhodujúcim kritériom pre výber 

dátum a čas doručenia ponuky.  

  

Bližšie informácie ohľadom ponuky predaja hnuteľného majetku obce Sirník 

budú poskytnuté záujemcom osobne na obecnom úrade v Sirníku alebo na tel. čísle 0907 

660 755, email: obecsirnik@trenet.sk  

  

Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti budú vylúčené z procesu hodnotenia.  

  

Obec Sirník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.  

  

V Sirníku, 23.07.2021  

  

  

Viktor Kalán 

starosta obce  
  

      

  

 


