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Súťažné podmienky o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy  

na predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky na 

zhodnocovanie komunálneho odpadu Spliting 
 

A.  Základné ustanovenia 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže 

1. Vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je Mesto Trnava, so 

sídlom Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114. 

2. Súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva  mesta Trnava 

č. 964/2022 zo dňa 28. 6. 2022. 

 
Predmet súťaže 

3. Predmetom súťaže je predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky na 
zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting slúžiaceho na mechanickú úpravu 
(triedenie, drvenie) komunálneho odpadu vrátane zložiek zo separovaného zberu za 
účelom získania podrvenej druhotnej suroviny, ktorú je možné následne použiť ako 
palivo s vysokou výhrevnosťou napr. pre cementárne a na iné priemyselné využitie. 
Popis technologického procesu práce zariadenia je v prílohe týchto súťažných 
podmienok. 

Technologická linka pozostáva z nasledujúcich zariadení: 

-  pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým  
dopravníkom 

- magneticky separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie 
- stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC; 
- pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m 
- balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 
- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 15,7 m 
- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 12,2 m 
- jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5400 
- pasový dopravník šírky 1 m a dĺžky 10,2 m    

4. Podľa vykonanej diagnostiky zo dňa 21.1.2022 boli zistené viaceré závady zariadenia a 
navrhnutá: 

- oprava napínacích a poháňacích valcov dopravníkov, výmena ložísk  
- výmena hydr. oleja v drviči Terminátor  
- demontáž a montáž + oprava nožov Rasor, výroba nového sita, kontrola šnekov  
- výmena poškodených vodiacich valčekov na dopravníkoch  

5. Zariadenie sa predáva v celosti a v stave v akom sa nachádza. 

Hlavné parametre súťaže 

6. Minimálna východisková kúpna cena je vo výške 1 550 595,50 eura. 

7. Finančná záloha je vo výške 5 000,00 eur.  

8. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 28.7.2022  do  10.00  hod.  

9. Kritériom výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je 

najvyššia kúpna cena.  

10. Termíny obhliadok: 11. 7. 2022 a 14. 7. 2022 od 8,00 do 14,00 hod po 

predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou (stretnutie na Zavarskej ceste 33, areál 

skládky tuhého komunálneho odpadu, v Trnave).  
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Kontaktná osoba vyhlasovateľa  

11. Vyhlasovateľ ako kontaktné osoby určuje:  

− technická špecifikácia a prípadná obhliadka predmetu predaja: Ing. Dominika 

Slezáková, tel. č. 033/32 36 110, 0918 897 149 v pracovných dňoch v čase od 8.00 

hod. do 15.00 hod, e-mail dominika.slezakova@trnava.sk   
hod., e-mail  emilia.mackova@ trnava.sk  

12. Súťažné podmienky, popis technologického procesu práce zariadenia je možné získať 

v pracovných dňoch osobne, v MsÚ v Trnave, Trhová 3, č. dv. 110, na obhliadkach 

alebo na webovom sídle vyhlasovateľa: www.trnava.sk,  

Oprávnenia vyhlasovateľa 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť súťažné podmienky 

alebo zrušiť súťaž, rozhodnúť o splnení podmienok účasti účastníka v súťaži, odmietnuť 

predložený návrh alebo všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 

bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky súťaže, rozhodnúť o ďalšom postupe v súťaži. 

Vyhlasovateľ o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne upovedomí tých 

účastníkov súťaže, ktorí už podali súťažné návrhy. V prípade formálnych nedostatkov 

návrhu, ktoré nemenia obsah, je navrhovateľ oprávnený vyzvať záujemcu na doplnenie 

alebo vykonanie opravy (časť E., bod 4 súťažných podmienok).   

Náhrada nákladov  

14. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.  

 
 
B)  Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

Náležitosti súťažného návrhu  

1. Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať:  

a) návrh kúpnej zmluvy (s vyplnenými identifikačnými údajmi kupujúceho, výškou kúpnej 
ceny a podpisom predkladateľa súťažného návrhu), 

b) písomný súhlas s podmienkami súťaže (vzor tvorí prílohu súťažných podmienok),  

c) doklad o úhrade finančnej zálohy,   

d) oznámenie o určení kontaktných údajov (kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail), 

e) ďalšie doklady ak ich vyžadujú súťažné podmienky. 

2. Ak súťažné podmienky neustanovujú inak, ku všetkým písomnostiam, ktoré nie sú 
vyhotovené v slovenskom jazyku, sa musí priložiť preklad vykonaný prekladateľom 
zapísaným v príslušnom zozname podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; to sa 
nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku. Všetky písomnosti sa predkladajú 
v origináli alebo v úradne overenej kópii; návrh zmluvy sa predkladá výlučne v origináli. 

 

Návrh kúpnej zmluvy 

3. Účastník súťaže je povinný spracovať návrh zmluvy podľa vzoru, ktorý je neoddeliteľnou 
prílohou súťažných podmienok. Ustanovenia návrhu zmluvy v priloženom vzore sú 
záväzné a nemenné. Účastník súťaže je povinný doplniť iba nasledovné vyznačené 
údaje: 

a)  identifikačné údaje, pričom 

- ak je účastník súťaže zapísaný v inom ako obchodnom registri, uvedie zápis 
v inom registri; 

- ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, popri údajoch uvedených v návrhu zmluvy 
uvedie obchodné meno, meno a priezvisko, ako aj rodné priezvisko, miesto 

mailto:dominika.slezakova@trnava.sk
mailto:emilia.mackova@%20trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, dátum narodenia, štátne 
občianstvo; 

- ak účastník súťaže niektorým z uvedených identifikačných údajov nedisponuje, 
možno ho z návrhu zmluvy vypustiť; 

b)  výšku kúpnej ceny (číslom a slovom). Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady 
kupujúceho na demontáž a prepravu zariadenia. 

c)  podpis zmluvy a uvedenie osoby, ktorá návrh zmluvy podpísala, tlačeným písmom. 

4. Návrh zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka riadne 

podpísaný oprávnenou osobou (spravidla štatutárnym orgánom, ak je účastník súťaže 

právnickou osobou). Ak za účastníka súťaže koná splnomocnená osoba, k návrhu 

zmluvy sa priloží aj úradne osvedčené plnomocenstvo. Kúpnu zmluvu bude úspešný 

uchádzač podpisovať najneskôr do 45 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže.  

Určenie kontaktných údajov 

5. Účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena a priezviska, telefónneho 
čísla a emailovej adresy; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú adresu 
určenú na doručovanie písomností súvisiacich so súťažou. 

 

C)  Doručenie a lehota na podávanie súťažných návrhov 

1. Písomný súťažný návrh možno predložiť vyhlasovateľovi výlučne v lehote určenej na 
predkladanie súťažných návrhov t. j. do 28. 7. 2022 do 10.00 hod. a to osobne do 
podateľne MsÚ v Trnave, Ulica Trhová 3, Trnava (v pracovných dňoch) alebo 
prostredníctvom pošty na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava. V prípade 
doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia 
poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ opatrí doručený súťažný návrh podacou 
pečiatkou s vyznačením dátumu a času doručenia, 

2. Súťažný návrh je potrebné v zalepenej obálke s uvedením:  
a) identifikačných údajov účastníka súťaže na zadnej strane zalepenej obálky a 

prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať, 

b) výrazného označenia „„NEOTVÁRAŤ - Obchodná verejná súťaž – linka na 

zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting“ 

c) adresy vyhlasovateľa: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

3. Účastník súťaže je oprávnený podať len jeden súťažný návrh. Predložený návrh nie je 

možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 

súťažných návrhov. 

4. Účastník súťaže je viazaný svojím súťažným návrhom až do ukončenia súťaže, 

najneskôr do písomného oznámenia o výsledkoch súťaže.  

    

D)  Finančná záloha  

Zloženie finančnej zálohy 

1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť návratnú finančnú 
zálohu v stanovenej výške 5 000,00 eur  (slovom: päťtisíc eur) za 1 súťažný návrh na 
účet vyhlasovateľa číslo.: SK23 0200 0000 3500 2692 5212,  VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 
829 90 Bratislava, pobočka Trnava, variabilný symbol  1002022  a ako špecifický symbol 
identifikačné číslo (IČO) účastníka súťaže, prípadne iný jednoznačný identifikátor 
účastníka súťaže. Zložením finančnej zálohy sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa 
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zloženie finančnej zálohy je 
účastník súťaže povinný preukázať dokladom o úhrade, ktorý musí byt' súčasťou 
predloženého súťažného návrhu. 
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2. Záloha zložená víťazom súťaže bude započítaná na úhradu kúpnej ceny.  

3. Žiaden z účastníkov súťaže nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov 
zložených na účte vyhlasovateľa, ktoré tvoria zálohu. 

4. V prípade, že záujemca, ktorý predložil jediný návrh kúpnej zmluvy a ktorého návrh 
kúpnej zmluvy bol Majetkovou komisiou vybraný ako najvhodnejší, akýmkoľvek 
spôsobom zmarí uzatvorenie  zmluvy, záloha sa v takom prípade nevracia a bude 
použitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou súťaže.  

5. V prípade, že záujemca, ktorý sa zúčastnil elektronickej aukcie podľa týchto podmienok 
súťaže, ponúkne najvyššiu sumu v tejto elektronickej aukcii a následne akýmkoľvek 
spôsobom zmarí uzatvorenie  kúpnej zmluvy, záloha sa v takom prípade nevracia a 
bude použitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou súťaže. 

6. V prípade, že záujemca, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol Mestským zastupiteľstvom 
mesta Trnava vybraný ako najvhodnejší, odstúpi od uzavretia zmluvy, záloha sa v takom 
prípade nevracia a bude použitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou súťaže.  

Vrátenie finančnej zálohy  

7. Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej 
aukcie, bude záloha vrátená najneskôr do 15 dní po vyhodnotení písomných súťažných 
návrhov. 

8. Neúspešným účastníkom súťaže alebo záujemcom o účasť v súťaži bude záloha 
vrátená po termíne ukončenia elektronickej aukcie, najneskôr do  15 dní po ukončení 
súťaže.  

9. V prípade zrušenia súťaže bude záloha vrátená najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa zrušenia súťaže. 

 

E) Výber najvhodnejšej ponuky  

Posúdenie splnenia súťažných podmienok  

1. Posúdenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí Majetkovej komisie Mestského 

zastupiteľstva (ďalej len „Majetková komisia“), ktoré je neverejné. 

2. Majetková komisia posúdi, či predložené súťažné návrhy zodpovedajú zverejnených 

súťažným podmienkam vyhlasovateľa a rozhodne, či návrh zaradí do vyhodnotenia. 

Súťažné návrhy, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, budú vyradené. 

3. Majetková komisia preskúma predložený súťažný návrh každého účastníka, či: 

- neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 

a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podmienkach, 

- obsahuje všetky požadované doklady a dokumenty uvedené v časti B. súťažných 

podmienok a či účastník zložil finančnú zálohu podľa časti D. súťažných podmienok, 

ako aj, či návrh spĺňa akékoľvek ďalšie náležitosti uvedené v súťažných 

podmienkach. 

4. Ak súťažný návrh má len formálne nedostatky, najmä ak neobsahuje všetky požadované 
náležitosti, ktoré nie sú podstatného charakteru, vyhlasovateľ vyzve príslušného 
účastníka, aby v lehote do troch pracovných dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky 
súťažného návrhu. 

5. Majetková komisia vylúči súťažný návrh účastníka, ak: 
a) v lehote na predkladanie súťažných návrhov nezložil finančnú zálohu podľa týchto 

súťažných podmienok,  

b) návrh nespĺňa požadované náležitosti a podmienky uvedené v týchto súťažných 
podmienkach, alebo ak účastník neodstránil v stanovenej lehote nedostatky 
súťažného návrhu, 
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c) nepredložil požadované alebo platné doklady, alebo 

d) poskytol nepravdivé, neúplné alebo skreslené informácie. 

6. Vyhlasovateľ písomne oznámi účastníkovi jeho vylúčenie zo súťaže s uvedením dôvodu 

vylúčenia. 

7. V prípade, že do súťaže bude predložený len jeden súťažný návrh, ktorý zároveň spĺňa 

všetky podmienky súťaže, môže Majetková komisia Mestského zastupiteľstva vyhodnotiť 

predložený návrh ako najvhodnejší, súťaž ukončiť bez elektronickej aukcie a odporučiť 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť predložený návrh. 

8. Po vyhodnotení splnenia podmienok súťaže postupujú predkladatelia súťažných návrhov 

do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie.  

Elektronická aukcia 

− Východisková kúpna cena pri elektronickej aukcii bude najvyššia suma 

z predložených ponúk.  

− Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť 

v elektronickej aukcii, ktorá bude zaslaná každému účastníkovi, e-mailom, ktorý 

účastník uviedol v dokumentoch tvoriacich prílohy k návrhu na uzavretie kúpnej 

zmluvy.  

− Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude zaslaná najneskôr do 5 pracovných dní po 

vyhodnotení návrhov Majetkovou komisiou Mestského zastupiteľstva.  

9. Kritériom výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je 

najvyššia kúpna cena ponúknutá v elektronickej aukcii.  

 

Schválenie najvhodnejšieho návrhu a oznámenie o výsledku súťaže 

10. Súťaž končí schválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na najbližšom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutoční po vyhodnotení 

najvhodnejšieho návrhu Majetkovou komisiou Mestského zastupiteľstva a prípadnej 

elektronickej aukcii.  

11. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, najneskôr 

do 5 pracovných dní od doručenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

o schválení najvhodnejšieho návrhu.  

 
 
F)  Úhrada kúpnej ceny 

V zmysle VZN č. 290 o zmluvných prevodoch v platnom znení je potrebné uhradiť kúpnu cenu 
nasledovne: 60 % kúpnej ceny pri podpísaní kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny, úročený 
priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou 
Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 6 mesiacov od 
uzavretia kúpnej zmluvy.“ 
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Zásady obsahu kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

 

Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Štatutárny orgán:  JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor mesta 

IČO: 00 313 114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie: VÚB a.s., č.ú. SK59 0200 0000 0000 2692 5212  

ako predávajúci 
 
a 

a) fyzická osoba: 

Meno a priezvisko:   ...............................................  rod. ...................... 

nar.    ............................., r. č. ................................. 

bytom:    .............................................. 

Bankové spojenie:  .......................................................................................................... 

a manž.  

Meno a priezvisko:   ...............................................  rod. ...................... 

nar.    ............................., r. č. ................................. 

bytom:    .............................................. 

Bankové spojenie:  .......................................................................................................... 

 

b) právnická osoba: 

Obchodné meno:  ............................................... 

Sídlo:   .............................................. 

Zastúpená:    .............................................. 

IČO:    .............................................. 

DIČ:   .............................................. 

Bankové spojenie:  .......................................................................................................... 

Zápis do obchodného registra SR: .......................... 

             

c) fyzická osoba - podnikateľ                                                                                

Obchodné meno:  .............................................. 

Miesto podnikania:  .............................................. 

IČO:    .............................................. 

DIČ:    .............................................. 

Bankové spojenie:  ...................................................................................................... 

Zápis do príslušného registra:.............................................. 

 
ako kupujúci   
 
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava č. .............. zo dňa ................ túto  
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kúpnu zmluvu  
 

 
I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky na zhodnocovanie 
komunálneho odpadu Splitting (ďalej len zariadenie).  

Ide o zariadenie slúžiace na mechanickú úpravu (triedenie, drvenie) komunálneho odpadu 
vrátane zložiek zo separovaného zberu za účelom získania podrvenej druhotnej suroviny, ktorú je 
možné následne použiť ako palivo s vysokou výhrevnosťou napr. pre cementárne a na iné 
priemyselné využitie. 

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich častí: 

- pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým  
dopravníkom 

- magneticky separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie 
- stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC; 
- pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m 
- balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 
- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 15,7 m 
- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 12,2 m 
- jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5400 
- pasový dopravník šírky 1 m a dĺžky 10,2 m    

 
II. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1) Predávajúci na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. .............. zo dňa 
................ predáva zariadenie uvedené v článku I. tejto zmluvy, v celosti a v stave  
v akom sa nachádza, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva /podielového 
spoluvlastníctva/ bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

2) Technický stav zariadenia: podľa vykonanej diagnostiky zo dňa 21.1.2022 boli zistené viaceré 
závady zariadenia a navrhnutá: 
- oprava napínacích a poháňacích valcov dopravníkov, výmena ložísk  
- výmena hydr. oleja v drviči Terminátor  
- demontáž a montáž + oprava nožov Rastor, výroba nového sita, kontrola šnekov  
- výmena poškodených vodiacich valčekov na dopravníkoch 

3) Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom zariadenia 
fyzickou prehliadkou, je mu jeho právny a faktický stav známy a v takomto ho preberá do 
svojho vlastníctva. 

 
III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1) Predávajúci predáva kupujúcemu zariadenia za dohodnutú kúpnu cenu ..................... eur. 
slovom ...................................... eur. (doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom B) súťažných 
podmienok). Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady kupujúceho na demontáž a prepravu 
zariadenia. 

2) Kupujúci dňa .................  uhradil sumu 5 000,00 eur, slovom päťtisíc eur ako zálohu pri 
obchodnej verejnej súťaži, ktorá sa mu ako víťazovi nevrátila, je preddavkom kúpnej ceny a 
započítava sa na úhradu časti kúpnej ceny. 

Alt. 1 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že nesplatenú časť kúpnej ceny vo výške ................ eur, slovom 
................................. eur uhradí kupujúci na účet predávajúceho pri podpise tejto zmluvy. 

Alt. 2 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že nesplatenú časť kúpnej ceny vo výške .................... eur, slovom 
................................. eur uhradí kupujúci na účet predávajúceho v súlade s VZN č. 290 
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v platnom znení, t.j. minimálne 60 % kúpnej ceny pri podpísaní kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej 
ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk 
zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 6 
mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
IV. 

Nadobudnutie vlastníctva 

1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k zariadeniu úplným zaplatením kúpnej ceny. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá zariadenie kupujúcemu do 15 dní odo dňa 
úplného uhradenia kúpnej ceny. O odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany protokol. 

3) Demontáž a prepravu  zariadenia zabezpečí na vlastné náklady kupujúci. 
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy 
sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme. 

2) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

4) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, 
z toho predávajúci obdrží 3 rovnopisy, každý kupujúci obdrží 2 rovnopisy.   

5) Predaj predmetu predaja schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. 
.............. zo dňa ................ a jedná sa o prevod podľa ustanovenia 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda na základe 
obchodnej verejnej súťaže. 

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po zverejnení  v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv. 

7) Zmluva  bola zverejnená Mestom Trnava dňa ............... (vyplní MsÚ po zverejnení). 

 
 

 

 


