Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Nové Hony
Obec Nové Hony zverejňuje zámer predaja hnuteľného obecného majetku v súlade s § 9a)
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Nových Honoch schválilo predaj hnuteľného majetku obce vo
vlastníctve obce formou obchodnej verejnej súťaže a to na základe prijatého uznesenia č.
13/2022 zo dňa 14. júla 2022.
Ide o predaj hnuteľného majetku obce - požiarnej striekačky PPS-12 spôsobom obchodnej
verejnej súťaže v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Predmet predaja:
Požiarna striekačka PPS-12 v nefunkčnom stave (nepoužívaná cca 30 rokov) vrátane
prívesného vozíka v poškodenom stave.
Technické údaje prívesu: - dĺžka 3 400 mm - šírka 1 800 mm - výška 1 700 mm - celková
hmotnosť 900 kg - maximálna rýchlosť 80 km/h
Technické parametre striekačky v čase jej nadobudnutia:
 Technické údaje
Výrobca:
BAZ Bratislava
Typ:
7121
Motor:
Š 776 (benzínový, štvortakt, radový
štvorvalec)
Objem valcov:
1 221 cm3
Hmotnosť (pohotovostná):
205,8 kg
Výkon motoru:
25,7 kW
Mazanie:
tlakové, obehové
Chladenie:
kvapalinové (78), dvojokruhové
Zapaľovanie:
PAL Magneton
Objem nádrže:
23 l
Spotreba:
9 l/hod.
Sací hrdlo:
110 mm
Výtlačné hrdlo:
2x 75 mm
Čerpadlo:
jednostupňové, odstredivé
Výveva:
plynová na spálené plyny
dĺžka:
968 mm
šírka:
605 mm
výška:
824 mm
Čerpadlo:
menovitý výkon - 1200 lit./min o sacej výške 1,5m
jedno sacie hrdlo 110 mm, dve výtlačné 75 mm
najväčšia sacia výska - 7,5 m
Podmienky predaja:
- Minimálna predajná cena predmetu predaja bola stanovená vo výške 70,00 EURO (slovom:
sedemdesiat euro).
- Cena predmetu neobsahuje odvoz.
- Hnuteľný majetok sa predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá musí obsahovať:
a) Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu
b) Cenovú ponuku
c) Vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

- Záujemca sa kúpou zaväzuje, že predmet kúpy nescudzí a bude mať vo faktickej držbe
najmenej päť rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.
Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je 14.09.2022 do 15.00 hod na adresu Obce Nové
Hony, Obecný úrad Nové Hony 13, 985 42 Nové Hony v zalepenej obálke s označením:
„Cenová ponuka - neotvárať“ s uvedením odosielateľa.
Otváranie cenových ponúk a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.09.2022 o 17:00 hod. v
kancelárii na Obecnom úrade v Nových Honoch.
V prípade rovnosti viacerých ponúk bude rozhodujúcim kritériom pre výber dátum a čas
doručenia ponuky.
Bližšie informácie ohľadom ponuky predaja hnuteľného majetku obce Nové Hony budú
poskytnuté záujemcom osobne na Obecnom úrade v Nových Honoch, alebo na telefónnom
čísle +421 908 328 451, email: obecnovehony@gmail.com.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré neobsahujú
všetky požadované náležitosti budú vylúčené z procesu hodnotenia.
Obec Nové hony si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Nových Honoch, 15. júla 2022

Alena Spodniaková
starostka obce

