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1. Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

predaj kolesového traktora Zetor 5211, EČ:  BA-403AA  verejnou obchodnou súťažou formou 
elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou stanovenou znaleckým 
posudkom. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava - Rača 

 
 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schváliť predaj kolesového traktora Zetor 5211, EČ:  BA-403AA  verejnou obchodnou 
súťažou formou elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou stanovenou 
znaleckým posudkom. 
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3. Dôvodová správa 

Podľa článku 11 ods. 1 písm. d) Smernice č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava – Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava 
– Rača o prevode hnuteľného majetku v zmluvnej hodnote nad 3 500,- EUR  rozhoduje 
Miestne zastupiteľstvo.  

Návrh sa predkladá z dôvodu nadbytočnosti kolesového traktora Zetor, ktorý je evidovaný 
v majetku MČ na stredisku čistoty. 

 

4. Materiál 

Kolesový traktor Zetor 5211, EČ:  BA-403AA, rok výroby 1989, je dlhodobo nevyužívaný 
a pre potreby Miestneho úradu MČ Rača je nadbytočný. Obstarávacia hodnota v evidencii 
majetku je vo výške 3.511,98 €, zostatková hodnota je 0. 
Vozidlo bolo prvýkrát uvedené do prevádzky dňa 09.01.1990. Traktor je pojazdný a má 
odpracovaných 1210 motohodín. Technická a emisná kontrola bola platná do 16.07.2017.  
Na základe inventarizácie majetku, ktorá momentálne prebieha, bude traktor vyraďovacou 
komisiou navrhnutý na vyradenie odpredajom. 
Znalecký posudok č. 1/2017 zo dňa 15.06.2017 vypracoval Ing. Robert Hromník – znalec 
z odboru doprava cestná.  Všeobecná hodnota vozidla bola stanovená na sumu 6 110,- EUR 
bez DPH. Pri stanovení hodnoty traktora znalec použil východiskovú hodnotu vozidla vo 
výške 28.155,- €, ktorá bola stanovená na základe priemernej veľkoobchodnej predajnej 
ceny obchodného oddelenia Zetor, Trnkova 111, 628 00 Brno - Líšeň, Česká Republika. 
Zámerom mestskej časti je vozidlo predať verejnou obchodnou súťažou formou 
elektronickej aukcie s vyvolávacou cenou určenou znaleckým posudkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Stanoviská stálych komisií 
Materiál: 
Návrh na predaj kolesového traktora Zetor 5211,  EČ:  BA - 403AA  
 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N 
zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ 
MČ Bratislava-Rača schváliť predaj kolesového 
traktora Zetor 5211, EČ:  BA-403AA verejnou 
obchodnou súťažou formou elektronickej 
aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou 
stanovenou znaleckým posudkom. 

A 

 

Komisia životného prostredia, výstavby, 
územného plánu a dopravy 

   

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

   

Komisia sociálna a bytová 
   

 


