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1.  
Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti  Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 

predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej farby, ŠPZ 
BA 731 UK formou elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou 
stanovenou znaleckým posudkom, z dôvodu nadbytočnosti. 
 

 

 

 

 

 2.  
 

Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 
 
MZ MČ Bratislava – Rača schváliť z dôvodu nadbytočnosti predaj osobného automobilu 
Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej farby, ŠPZ BA 731 UK formou 
elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou stanovenou znaleckým 
posudkom. 
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3. Dôvodová správa 
 

Tento návrh predkladáme na základe nadbytočnosti osobného automobilu Volkswagen 
Passat 1,6 L, striebornej farby, ŠPZ BA 731 UK, rok výroby 2008, ktorý bol doteraz zverený 
do používania prednostke, ale po kúpe nového auta pre starostu jej bol zverený od 01.06.2016 
osobný automobil Volkswagen Passat 1,8 L, čiernej farby, ŠPZ BA 180 UJ. V súčasnosti je 
auto pridelené na oddelenie Správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva. 

Vozidlo bolo zaradené do používania dňa 10.10.2008 v obstarávacej hodnote 
23 235,41 €, jeho zostatková hodnota je 0, auto je pojazdné a má najazdených 89 tis. km. 

 
 

4. Materiál 
  
Na základe Znaleckého posudku č. 1/2016 z 11.7.2016, ktorý vypracoval Ing. Robert 

Hromník – znalec z odboru doprava cestná, bola stanovená všeobecná hodnota vozidla 
v sume 6 997,- € s DPH.  

Zámerom mestskej časti je auto predať obchodnou súťažou formou elektronickej 
aukcie s vyvolávacou cenou určenou znaleckým posudkom. V prípade, že tento spôsob 
predaja bude neúspešný, je možnosť pri kúpe nového vozidla u predajcov odpočítať hodnotu 
auta určenú znaleckým posudkom /ak bude predávajúci rešpektovať cenu určenú znaleckým 
posudkom/, alebo cenu dohodou. /V upravenom rozpočte na r. 2016 je suma vyčlenená na 
kúpu osobného vozidla./ 

Keďže cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 3 500,- €, podľa ods. 1, písm. 
d), čl. 11 Smernice č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava – 
Rača, o jeho prevode rozhoduje Miestne zastupiteľstvo.  
 
Informácia o vekovej štruktúre osobných motorových vozidiel v majetku MČ 
Bratislava-Rača: 
 

Vozidlá MČ Bratislava - Rača 
Rok výroby Značka Model 
1999 Škoda Felícia 
1998 Škoda Pick UP 
2002 Citroen Berlingo 
2005 Škoda Octavia -kombi 
2009 Citroen Berlingo 
2012 Škoda Fabia Active 1,4 
2008 VW Passat 
2008 VW Passat 
2015 Toyota Prius 
 
 
 



 

 
 

5. Stanoviská stálych komisií  
materiál: 

 Návrh na predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej farby, ŠPZ BA 731 UK 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková  

odporúča     
  

schváliť z dôvodu nadbytočnosti 
predaj osobného automobilu 

Volkswagen Passat Comfortline 1,6 
L, striebornej farby, ŠPZ BA 731 

UK formou elektronickej aukcie za 
najvyššiu ponuku, so základnou 
cenou stanovenou znaleckým 

posudkom. 

A 

  

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy 

    

  

Komisia školstva, kultúry 
a športu       

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva       

Komisia sociálna a bytová        

 
 
 


