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PONUKA 
na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce 

 

Obec Prenčov, so sídlom Prenčov 300, 969 73 Prenčov, IČO: 00320943, 
zastúpená starostkou obce Mgr. Alenou Ciglanovou v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce Prenčov, ktoré boli schválené uznesením č. 
3/2011 A.7 zo dňa 17. 02. 2011 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný 
majetok obce:  

 
Ojazdené nákladné motorové vozidlo 

 
Značka:      PRAGA V3S  
Zdvihový objem valcov:    7 412 cm3  

Rok výroby:     1974  
Farba:      zelená tmavá  

Počet najazdených kilometrov:  37 354 km  
Technický stav vozidla:    má platnú TK aj EK do 11. 04. 2018  
 

Minimálna predajná cena:   3 000,- Eur  
 
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke v obci Prenčov po 

telefonickom dohovore, každý pracovný deň v čase od 7.00 h. do 14.30 h.   
 

kontakt:  Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce,  
mobil: 0903 482 205,  
tel.: 045 / 672 62 44 

e-mail: prencov@prencov.sk  
 

 
Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu:  
 

Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73  Prenčov 
 

Lehota na doručovanie cenových ponúk:  

do 28. 03. 2018 do 16.30 hod. v zalepenej obálke s označením: „Cenová 
ponuka – PV3S – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.  

 
Cenová ponuka musí obsahovať:  

 identifikačné údaje uchádzača (meno, priezvisko alebo obchodné 

meno, adresa alebo sídlo, dátum narodenia alebo IČO, telefonický 
kontakt)  

 predmet ponuky (ojazdené nákladné motorové vozidlo PRAGA V3S)  
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 ponúknutú cenu 
 vyhlásenie podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v z. n. p. (vzor je prílohou Ponuky)  
 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 29. 03. 2018 o 18.00 hod. na 

Obecnom úrade v Prenčove, kancelária starostky obce.  
 
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo 

budú doručené po určenej lehote, budú vylúčené z procesu hodnotenia. 
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber 

kupujúceho bude dátum a čas doručenia ponuky. Obec Prenčov si 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.  
 

 
V Prenčove, dňa 7. marca 2018  

 
 
 

Mgr. Alena Ciglanová 
     starostka obce  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Zverejnené dňa 07. 03. 2018 (úradná tabuľa, www.prencov.sk, obecný rozhlas)   

http://www.prencov.sk/
mailto:prencov@prencov.sk
http://www.prencov.sk/


           OBEC PRENČOV   
        Obecný úrad 300, 969 73  Prenčov  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
IČO:    320 943                                                                                                                                 Tel:   +421 45 672 6244 
DIČ:    2021107396                                                                                                                           www.prencov.sk 
Bankové spojenie: 1402857001/5600                                                                                              e-mail: prencov@prencov.sk 
                                                                                                                                                               
Vyhlásenie v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

 
meno a priezvisko, adresa/obchodný názov, sídlo, kontakt 

 
 
 

S Ú H L A S   D O T K N U T E J   O S O B Y 
 
 

Dolu podpísaný doplniť meno a priezvisko resp. obchodný názov ako 
záujemca o odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku obce Prenčov 

týmto 
 

d á v a m   s ú h l a s 

 
podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov obci Prenčov 

so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v cenovej ponuke a jej 
prílohách za účelom odkúpenia prebytočného hnuteľného majetku obce 
Prenčov.   

 
Účelom poskytnutia súhlasu je posudzovanie, spracovanie a uchovanie 
cenovej ponuky na odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku.  

 
Súhlas platí do roku 31. 03. 2023.  

 
Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v §28 a násl. 
zákona č. 122/2013 Z. z. 

 
 

V ........................................, dňa ..................... 
 
 

 
 
 

       
   .................................................... 

                    podpis 
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