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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Žilina, a to a to osobného automobilu
Audi A8 Long 3.0 TDi V6 quattro, ročník 2015, EČV: ZA 636 GX.
2. zámer odpredať majetok mesta Žilina, a to osobný automobil Audi A8 Long
3.0 TDi V6 quattro, ročník 2015, EČV: ZA 636 GX formou priameho predaja
s nasledovnými základnými podmienkami:
a) účastník priameho predaja predloží svoju cenovú ponuku obsahujúcu
navrhovanú sumu kúpnej ceny za osobný automobil, pričom minimálna výška
kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je cena určená znaleckým
posudkom č. 14/2019, vypracovaným Ing. Miroslavom Szabom vo výške
30 670,- €,
b) mesto Žilina ako predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky priameho predaja alebo vyhlásený priamy predaj zrušiť. Mesto
Žilina si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky,
c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mesto
Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
d) lehota na podávanie návrhov do 15 dní od zverejnenia oznámenia o zámere
predať majetok mesta priamym predajom na web stránke vyhlasovateľa,
úradnej tabuli vyhlasovateľa a v regionálnej tlači,
e) lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky do 15 dní od konania
zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivé cenové
ponuky mestskému zastupiteľstvu predložené a bude rozhodnuté o predaji
majetku uchádzačovi, ktorý ponúkol najlepšiu cenovú ponuku,
f) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom
navrhovaná výška kúpnej ceny automobilu.

II.

poveruje
1. Mestský úrad v Žiline, aby zabezpečil oznámenie o priamom predaji majetku
mesta prostredníctvom oznámenia na úradnej tabuli mesta, oznámenia na
internetovej stránke mesta a oznámením v regionálnej tlači.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a s čl. 11 Všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina č. 21/2009 v platnom znení, v zmysle
ktorého je schválenie predaja majetku mesta formou priameho predaja vyhradené mestskému
zastupiteľstvu.
Forma priameho predaja majetku mesta bola v súlade s platnou legislatívou zvolená
z dôvodu, že všeobecná hodnota majetku mesta stanovená podľa znaleckého posudku
nepresiahla 40 000,- €.
Návrh na vyradenie automobilu z dôvodu jeho prebytočnosti, aj s návrhom na jeho
odpredaj bol predložený škodovej komisii MsÚ v Žiline.
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 06.09.2019 rozhodla o prebytočnosti
a následnom odpredaji automobilu Audi A8 long s EČV ZA 636 GX.
Rozhodujúcim kritériom pri výbere budúceho kupujúceho po doručení cenových
ponúk mestu Žilina bude výška kúpnej ceny, ktorá však nesmie byť nižšia ako cena určená
znaleckým posudkom.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Materiál má pozitívny dopad na rozpočet mesta Žilina.
Materiál sa predkladá mimoriadne bez prerokovania v komisiách mestského
zastupiteľstva z dôvodu, že znalecký posudok na určenie hodnoty osobného automobilu bol
doručený až po termíne konania komisií.
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MATERIÁL

Identifikácia vozidla:
Kategória vozidla:

Podkategória vozidla:
Značka a typ vozidla:
Výrobca:
Dátum prvej evidencie (rok výroby):
Zdvihový objem valcov motora:
Maximálny výkon motora/otáčky:
Predpísané palivo:
Dátum prvej evidencie v SR:
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:
Evidenčné číslo:
Držiteľ:
Počet držiteľov vozidla:
Farba vozidla:
Technický preukaz č:
Osvedčenie OEV časť I:
Osvedčenie OEV časť II:
Platnosť TK do:
Platnosť emisnej kontroly do:

Počet najazdených km:
Podľa tachometra:
Podľa záznamov držiteľa:
Podľa odhadu znalca:
Počet zohľadnených km:

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové
vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie
(kategória M)
3.5 vozidlá so zdvihovým objemom valcov
motora V > 2000 cm3
Audi A8 Long 3.0 TDI V6 quattro
AUDI AG, DEU
2015
2967 cm3
190 kW
nafta
10.4.2015
10.4.2015
20.8.2019
ZA636GX
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
Žilina
1
čierna metalíza
vydané len osvedčenie o evidencii
PD 169702
10.4.2021
10.4.2021

141460
141460
141460
141460
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