
OBEC   BRESTOVEC 

Brestovec 86, 946 17 Brestovec 

 

Vyhodnotenie priameho predaja hnuteľného majetku obce: 

odpredaj motorového vozidla – traktor kolesový poľnohospodársky, typ Zetor 

Proxima 85 s príslušenstvom. 

 

Obec  Brestovec konajúce prostredníctvom Petrom Tóthom, starostom obce Brestovec, na 

základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 

v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Brestovci č115 zo dňa 15. decembra 2017 

ponúkala na predaj:  

Hnuteľný majetok obce Brestovec: 

– traktor kolesový poľnohospodársky 

typ: Zetor Proxima 85, 

výrobca: Zetor ČR,  

evidenčné číslo: KN699AH,  

rok výroby: 2010,  

zdvihový objem valcov motora: 4156 cm3, 

maximálny výkon motora/otáčky: 60 kW,  

predpísané palivo: nafta motorová,  

prevádzková hmotnosť: 4 546 kg,  

celková hmotnosť: 5 500 kg, 

dátum prvej evidencie do prevádzky: 01.04.2010,  

výrobné číslo vozidla: 000P3F4J46LT03548,  

farba: červená, 

TK a emisná kontrola: platná 

Výbava vozidla: 

- drvič na biomasu Gandini Biomatich 81 TPS 

- čelný nakladač Trac – Lift 220 SL 

 

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Obec Brestovec požadovala bola  24 541 EUR. 

 

Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 17.01.2018 na úradnej tabuli obce a na 

internetovej stránke obce  (www.brestovec.eu). 

 Lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 14.02.2018 do 17.00 hod. 
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Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne obecného 

úradu jedna obálka:  

Obálka č. 1 – číslo spisu: 25/2018-2, číslo záznamu: 61  

Doručená dňa 06.02.2018 /poštou/.  

Záujemca: Obec Kameničná, 946 01 Kameničná, IČO: 00306495 

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 24 541 EUR. 

 
V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia 

majetkového prevodu v Obecnom zastupiteľstve v Brestovci, ktoré sa bude konať v marci 2018 

navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou: 

Obec Kameničná, 946 01 Kameničná, IČO: 00306495 

za ponúknutú kúpnu cenu  24 541 EUR. 

 

 

Vypracovala:  Zuzana Huryová 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 06.03.2018 

 

Zverejnené na www.brestovec.eu  dňa 06.03.2018 

http://www.brestovec.eu/

