
    Obec BLHOVCE   zverejňuje 

 
v zmysle § 9aods.5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

          oznámenie o zámere 
  priameho predaja hnuteľného majetku obce 

  s požiadavkou na predkladanie cenovej ponuky 

 

Obec Blhovce v zmysle zákopna č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi- 

sov, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Blhovce a v súlade s uznesením Obec- 

ného zastupiteľstva č. 7 zo dňa 20.05.2021 zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym 

predajom. 

Predávajúci: 

Názov organizácie: Obec BLHOVCE 

Obecný úrad č. 157  980 32 Blhovce 

IČO: 00318621 

DIČ: 2121293219 

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Rimavská Sobota 

č.účtu: SK16 0200 0000 0000 1652 7392 

 

Opis predmetu predaja: 

 

Požiarne vozidlo ZIL  - nefunkčný, bez ŠPZ 

Rok nadobudnutia   - 1968 

Najnižšia predajná cena – 1000,- € 

 

Úhrada kupnej ceny: v deň podpisu kúpnej zmluvy 

             bezhotovostným prevodom na účet obce Blhovce 

             č.ú. SK16 0200 0000 0000 1652 7392 

 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16.08.2021 do 15.00 hod. 

 

Miesto doručenia: Obecný úrad č. 157, 980 32  Blhovce 

 

Technické informácie o predávanom majetku Vám poskytneme na Obecnom úrade 

v Blhovciach  na tel.č. 047/5812129 v prac. čase od  8.30 hod. – 15.00 hod. 

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky: 

a) Cenová ponuka musí obsahovať: 

- fyzická osoba- meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 

  trvalého pobytu, telefónne číslo, prípadne emailová adresa, 

- právnická osoba – názov, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, prípadne emailová adresa, 

-podnikateľ – kópia – výpis z obchodného živnostenského registra, telefónne číslo, prí- 

 padne emailová adresa, 

b) výšku cenovej ponuky, 

c) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. 

    o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom boli pos- 
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kytnuté. 

 

Cenovú ponuku žiadame predložiť v písomnej forme v zapečatenej obálke, označenej 

heslom: „ PRIAMY PREDAJ – NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Obec Blhovce si vyhradzuje právo meniť podmienky predaja priemeho predaja, 

odmietnúť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť. 

 

Vyhodnotenie ponúk bude predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 

20.08.2021. 

 

Po schválení najvýhodnejšej cenovej ponuky obecným zastupiteľstvom bude s budúcim 

kupujúcim podpísaná kúpnoredajná zmluva po predložení dokladu o úhrade kúpnej ceny 

na účet obce. 

 

 

        

        Csörnök Juraj 

        starosta obce 

 

 

V Blhovciach 14.07.2021 

 

 

 

 


