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     Obec Kotešová, zastúpená starostom obce Kotešová , na základe prijatého uznesenia 

Obecného zastupiteľstva č. 43/2022, zo dňa 19. 8. 2022, vyhlasuje trvalú prebytočnosť 

majetku – kosačkový traktor TX 102 HYDRA, zakúpený obcou Kotešová dňa 11. 4. 

2012 v majetku obce Kotešová. 

 

     V súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predať kosačkový 

traktor TX 102 HYDRA, zakúpený obcou Kotešová dňa 11. 4. 2012, za najvyššiu 

ponúknutú finančnú hodnotu.  

 

Obec Kotešová týmto vyhlasuje výzvu, zverejnenú na stránke obce Kotešová 

www.kotesova.info v sekcii úradná tabuľa, na úradnej tabuli v obci, v miestnom 

rozhlase, na odpredaj  rokovacím konaním, po predložení žiadosti uchádzačov o kúpu 

uvedeného kosačkového traktora TX 102 HYDRA, ktorú zašlú  v zalepenej obálke na 

adresu Obec Kotešová, 013 61 Kotešová č. 325 s označením „Ponuka na kúpu 

kosačkového traktora TX 102 HYDRA,–Neotvárať“, alebo emailom na email: 

starosta@kotesova.info, ocukotesova@kotesova.info do 30. 9. 2022. V uvedenej 

cenovej ponuke bude uvedená navrhovaná cena v rátane max. možnej navrhovanej 

kúpnej  ceny zo strany uchádzača za uvedené vozidlo. Ohliadku uvedeného 

kosačkového traktora TX 102 HYDRA je možné urobiť po dohode s pracovníkmi 

Obecného úradu v Kotešovej. V prípade viacerých ponúk bude vyhodnotená tá ponuka, 

ktorá bude z ekonomického hľadiska najvýhodnejšia a najvyššia pre obec. V prípade, 

ak bude viac rovnakých cenových ponúk, starosta obce určí komisiu z poslancov 

obecného zastupiteľstva a predvolajú sa záujemcovia o kúpu uvedeného kosačkového 

traktora TX 102 HYDRA z dôvodu rokovacieho konania, za účelom licitácie najvyššej 

možnej ceny. V prípade, ak sa nikto neprihlási o kúpu uvedeného kosačkového traktora 

TX 102 HYDRA, uskutoční sa jeho prevod priamym odpredajom. Obecné 

zastupiteľstvo v Kotešovej poveruje starostu obce zabezpečiť odpredaj uvedeného 

motorového vozidla. 

 

     Bližšie informácie k odpredaju, ako aj k technickému stavu vozidla je možné získať 

po zavolaní na tel. č. 0903564311, 041/5575843, alebo zaslať email na adresy 

starosta@kotesova.info, ocukotesova@kotesova.info, alebo osobne na obecnom úrade 

v Kotešovej. 

 

       PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

          starosta obce Kotešová 

V Kotešovej dňa 22. 8. 2022 
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