
                                                          OBEC LÚČKA 
                                                  Obecný úrad č.39, 049 42 Lúčka 

                     ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Zverejňuje zámer  

priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku 

 a výzvu na predloženie cenových ponúk 

 

 

 
v zmysle  zákona č.138/1991 Zb. o  majetku obcí v z.n.p. a v zmysle uznesenia obecného 

zastupiteľstva  36/2021 zo dňa    20.12.2021         . 

 

Predmetom predaja je kmeňová pásová píla s príslušenstvom úplné a funkčné, typ: PP 850. 

Záujemcovia si môžu kmeňovú pásovú pílu obhliadnúť po telefonickom dohovore na adrese: 

Obec Lúčka, č.39, 049 42 Lúčka, 

 

Kontaktná osoba: Jozef Szabó -  starosta obce Lúčka, 058/7979121, obeclucka@gmail.com, 

 

Podmienky predaja 

Minimálna predajná cena predmetu predaja bola stanovená vo výške 4 002,50 bez DPH na 

základe znaleckého posudku č.126/2021 zo dňa 18.10.2021 vyhotovený Ing. Jaroslavom 

Krempaský, Matúšková č.2, 040 01 Košice, znalcom z odboru strojárstva. 

 

Hnuteľný majetok sa predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. 

 

Záujemca o kúpu predloží cenovú ponuku osobne na obecný úrad, alebo poštou na adresu: 

Obec Lúčka, č.39, 049 42 Lúčka, okr. Rožňava, v uzatvorenom obálke s označením : 

“ Priamy predaj – pásová píla s príslušenstvom – Neotvárať “  v termíne do 11.01.2022 do 

12.00 hod. 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

 Identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ( v prípade 

PO je potrebné uviesť obchodné meno, meno a priezvisko  štatutára, adresu sídla,IČO), 

 Kontaktné údaje záujemcu – telefonický kontakt, príp. Emailovú adresu, 

 Cenovú ponuku – minimálna cena 4 803,00 EUR s DPH. 

 Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona 

č.182018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p. 

 Čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou § 9a ods.6 zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

 

Cenové ponuky záujemcov vyhodnotí výberová komisia. 

Kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena. 

mailto:obeclucka@gmail.com


V prípade predloženia zhodných cenových ponúk rozhodne čas doručenia cenovej ponuky. 

Náklady účastníkov spojené s účasťou na predaji sa nepriznávajú. 

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

stanoveného na predkladania cenových ponúk záujemcov. 

Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť jednotlivé resp.všetky predložené ponuky na 

priamy predaj i bez udania dôvodu  a ukončiť priamy predaj ako neúspešný alebo ho zrušiť. 

 

 

 

 

V Lúčke, dňa 22.12.2021 

 

 

Zverejnené dňa 05.01.2022 

 

 

 

                                                                                   Jozef Szabó 

                                                                                   starosta obce 

                                                                                         

 


