
                         

                                         Mesto Trnava 
                        Ulica Hlavná č. 1,  917 71 Trnava 
                                                                      

                        vyhlasuje 
                                      v zmysle § 281 a ďalších ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.- 
                                                     Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

                               obchodnú verejnú súťaž 
                                                   formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
 
 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky 
na zhodnocovanie komunálneho odpadu Spliting, pozostávajúcej 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, 

 

Predaj zariadenia sa uskutočňuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 290 

o zmluvných prevodoch majetku mesta v doplnkov, so Zásadami hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v platnom znení 

a  s  uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 964/2022  zo dňa 28. 6. 2022. 

 

• minimálna východisková kúpna cena:   1 550 595,50 eura 

• záloha:  5 000,00 eur 
 
Obhliadka predmetu predaja sa uskutoční v dňoch 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). 
 
Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej 

súťaže je najneskôr do 28. 7. 2022 do 10,00 hod. 
do podateľne  MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3,  917 01  Trnava, alebo prostredníctvom pošty 

na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava. 
 

 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk,  

a na úradnej tabuli mesta Trnava. 
 

Kontaktná osoba pre technickú špecifikáciu a prípadnú obhliadku 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   
 

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže, popis technologického procesu práce 
zariadenia je možné získať v pracovných dňoch osobne, na MsÚ v Trnave, Ulica Trhová č. 3, 

č. dv. 110, na obhliadkach alebo na webovom sídle vyhlasovateľa: www.trnava.sk 

http://www.trnava.sk/

