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N á v r h 

 na schválenie prevodu vlastníctva hnuteľného majetku – autobusu vo vlastníctve Mesta 

Trenčín  a na  stanovenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného 

majetku - autobusu vo vlastníctve Mesta Trenčín, v súlade s  § 9 ods. 2 písm. d) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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     Mestské zastupiteľstvo v  Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 28.09.2022  

 

s ch v a ľ u j e  

 

v  súlade s  § 9 ods. 2 písm. d) a v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva  hnuteľného majetku:  

- autobus Iveco Crossway Low Entry 

- červená metalíza,  

- VIN: VNE5046M40M037742 

- Rok výroby 2018 

 

a to na formou obchodnej verejnej  súťaže na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín s nasledujúcimi podmienkami: 

 

 

- Vyhlasovateľ - Mesto Trenčín si vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je 

najvýhodnejší, za najvýhodnejší  bude vyhlasovateľ považovať návrh uchádzača, ktorý 

bude mať najvyššiu cenu za kúpu autobusu. 

- Minimálna kúpna cena je vo výške  27.813,10 €. 

- Podmienkou účasti vo verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

5.000,00 €. 

- Doplatenie rozdielu medzi cenou, ktorú úspešný navrhovateľ navrhol a zloženou 

zábezpekou do 15 dní od zverejnenia vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.   

- V prípade ak úspešný navrhovateľ v lehote do 15 dní od zverejnenia vyhodnotenia 

verejnej obchodnej súťaže nedoručí vyhlasovateľovi podpísanú kúpnu zmluvu a/alebo 

neuhradí v plnej výške kúpnu cenu, bude  toto vyhlasovateľ považovať za odstúpenie 

od návrhu a prepadne mu zábezpeka. Vyhlasovateľ bude mať v tomto prípade právo 

prijať druhú ponuku v poradí, čo oznámi navrhovateľovi, ktorý ponúkol druhú najvyššiu 

kúpnu cenu.  

- Kúpna zmluva bude s úspešným navrhovateľom podpísaná, ak úspešný navrhovateľ 

zaplatil celú kúpnu cenu. 

- Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 

a neuzavrieť zmluvu so žiadnym navrhovateľom.   

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

      V zmysle § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. v spojení 

s článkom 3 ods. 5 písm. a), aa) bod 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Trenčín  mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľného majetku mesta, a to 

pri predaji hnuteľných vecí samostatne nad zostatkovú hodnotu 3.500,- €. 

Po schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku bude 

prebiehať obchodná verejná súťaž v zmysle zákona. V prípade doručenia viacerých návrhov 

bude po uplynutí lehoty na predloženie návrhov uskutočnená elektronická aukcia, v ktorej budú 

môcť jednotliví navrhovatelia ešte upravovať svoje ponukové ceny. 

 

Predmetom predaja je autobus zakúpený SAD Trenčín v roku 2018. Dňa 27.07.2018 uzatvorilo 

Mesto Trenčín so spoločnosťou SAD Trenčín, a.s. Dodatok č. 17  k Zmluve o spolupráci pri 

zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na 

území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach, predmetom ktorého bola dohoda zmluvných 

strán o kúpe nového autobusu Iveco Crossway LE, ako náhrada za zhorený autobus. Riešenie 



náhrady, prípadne opravy zhoreného autobusu bolo prerokované na mimoriadnom zasadnutí 

Finančnej a majetkovej komisie  dňa 24.04.2018, kde komisia odporučila kúpu nového 

autobusu za podmienky, že :  

1/ pri odpisoch sa uplatní 10 ročné obdobie a pri skončení zmluvy bude mať dopravca právo 

vyzvať Mesto Trenčín, aby odkúpilo predmetný autobus za jeho zostatkovú cenu alebo  

2/ pri odpisoch sa uplatní 4 ročné obdobie a pri ukončení zmluvy bude predmetný autobus 

odpredaný Mestu Trenčín za zostatkovú cenu. 

 

V zmysle dodatku č. 17 boli dohodnuté odpisy autobusu na 4 ročné obdobie, s tým, že 

zmluvné strany sa zaviazali do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy o spolupráci pri 

zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na 

území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach, t.j. do 30.9.2022  uzatvoriť kúpnu zmluvu na 

autobus za zostatkovú cenu. Kúpna zmluva na autobus za zostatkovú cenu 27.813,10 € s DPH 

bola uzatvorená dňa 19.09.2022, účinnosť nadobudla dňa 20.09.2022.  

 

     Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak ako je 

uvedené v návrhu.  

 

 


