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Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie 

cenových ponúk 
 

             Obec Radvaň nad Laborcom v zmysle § 9a odst.1 písm. c/ ods.2 a ods.5 Zák. 
č.138/1991 o majetku obcí  v z. n. p.  v súlade s uznesením č. 21 /2021 obecného zastupiteľstva 
v Radvani nad Laborcom zo dňa 17.09.2021 zverejňuje zámer priameho odpredaja svojho 
hnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie nákladného vozidla, 
ponúka na predaj: 
 
- nákladné vozidlo značky PRAGA V3S – T912, úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou od 
3501 kg do 12 000 kg, Výrobca: AVIA A.S., CZ,  rok výroby 1983, zdvihový objem valcov 
motora: 7412 cm³, maximálny výkon motora 72 kW, celková hmotnosť 10 650 kg 
 
           Minimálna cena, za ktorú Obec Radvaň nad Laborcom ponúka na predaj vyššie uvedené 
nákladné vozidlo PRAGA – V3S  je stanovené vo výške 2 000,- EUR 
 
Špecifická požiadavka – zaplatenie kúpnej ceny pri podpise zmluvy. 
 
Podmienky predloženia cenovej ponuky 

1. Cenovú ponuku je možné predložiť v podateľni Obecného úradu v Radvani nad 
Laborcom alebo poštou na adresu  - Obec Radvaň nad Laborcom, Obecný úrad 76, 067 
01 Radvaň nad Laborcom, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad 
v  Radvani nad Laborcom najneskôr do 30.11.2021 vrátane, do 12.00 hod 

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej 
obálke označenej heslom „PRIAMY PREDAJ POZEMKOV  – NEOTVÁRAŤ“ 

3. Cenová ponuka musí obsahovať 
a) Označenie záujemcu: 

- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko ( možno uviesť aj 
telefónne číslo, resp. mailová adresa) 
- právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, kópia výpisu z OR 

             b)  označenie nákladného vozidla (podľa  údajov ponuky), o ktorú má záujemca záujem 
  c)  výška cenovej ponuky 
  d)  potvrdenie akceptácie špecifickej požiadavky 
  e)  ak je záujemca ženatý /vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného alebo 
podielového vlastníctva manželov (v takom prípade musí byť ponuka podpisovaná obidvoma 
manželmi). 
 f)  čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenom v § 9a ods.6 Zákona 
o majetku obcí. 
  
V Radvani nad Laborcom dňa: 18.11.2021 
Vyvesené dňa:                           18.11.2021 
Zvesené dňa:          Jana Svičinová, v.r 
            starostka obce 
 


