Obec Š t r b a
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja majetku vo vlastníctve obce
špecifikácia hnuteľného majetku:
druh špeciálneho motorového vozidla:
snežné pásové vozidlo
továrenská značka:
Kässbohrer Pistenbully 100 Allseason
VIN:
WKU4821MAAL011497
Rok výroby:
2010
Farba:
červená
Príslušenstvo vozidla:
kombinované pásy 1120 mm – 1 sada , letné X-Truck pásy 975 mm – 1 sada, predná AWB
radlica 3,1 m – 1 ks, zadná snehová fréza 3,1m – 1 ks, dvojstopovač pre zadnú snehovú frézu
s posuvom pravého stopovača a minifrézami stopovačov VarioTrackDesigner „Classic“ – 1 ks,
3-bodový záves vpredu s mech. a hydraul. pohonom – 1 ks, mulčovač MERA SK 230 V – 1 ks
do vlastníctva Slovenského zväzu biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 35 656 743 za kúpnu cenu 65 000 € (slovom šesťdesiatpäťtisíc eur) ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Obec Štrba rozhodla o prebytočnosti svojho majetku - horeuvedeného špeciálneho
vozidla - snežného pásového vozidla a rozhodla o predaji tohto majetku formou obchodnej
verejnej súťaže (uznesenie Obecného zastupiteľstva v Štrbe č. 261/2021 zo dňa 13. 12. 2021).
Obec Štrba vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predaj tohto majetku dňa 16. 12. 2021.
V určenej lehote bola doručená jedna ponuka, ktoré nesplnila požiadavku minimálnej ceny,
a preto súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná. Dňa 13. 1. 2022 bola opätovne vyhlásená
rovnaká obchodná verejná súťaž na predaj uvedeného majetku a v určenej lehote nebola
doručená žiadna ponuka a súťaž bola vyhodnotená ako opakovane neúspešná. Obci Štrba bola
doručená dňa 3. 3. 2022 žiadosť Slovenského zväzu biatlonu Banská Bystrica o kúpu
uvedeného snežného pásového vozidla. Vzhľadom na to, že obchodná verejná súťaž bola 2x
neúspešná a vzhľadom na charakter žiadateľa ako aj ním ponúknutú kúpnu cenu sa navrhuje
predaj tohto majetku ako prípad osobitného zreteľa (§ 9a, ods. 8, písm. e) zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí) uvedenému žiadateľovi za kúpnu cenu 65 000 € (cena stanovená
odborným posudkom).
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