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Návrh  uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

najnižšiu kúpnu cenu v rámci verejnej obchodnej súťaže pre predaj motorového vozidla značky 

Renault Fluence 1.6 16V Techno Feel, e. č.: BL858DX, rok výroby 2012 vo výške 3000,00 EUR.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 28.04.2022 vyhlásila mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 52, 841 02 

Bratislava, obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

na motorové vozidlo značky Renault Fluence 1.6 16V Techno Feel, e. č.: BL858DX.  

Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol predaj motorového vozidla značky Renault 

Fluence 1.6 16V Techno Feel, e. č.: BL858DX, rok výroby 2012, zdvihový objem valcov motora 

1598 cm³, maximálny výkon motora 82 kW, 5-stupňová manuálna prevodovka, palivo benzín, 

dátum prvého uvedenia do prevádzky 02.08.2012, počet najazdených kilometrov 46200, VIN: 

VF1LZB10547468639, farba vozidla čierna metalíza, platnosť TK a EK do 30.04.2023. 

Najnižšia kúpna cena bola stanovená na sumu 5086,00 EUR (slovom: päťtisíc 

osemdesiatšesť EUR), a to na základe Znaleckého posudku č. 7/2022 zo dňa 10.03.2022 

vypracovaného znalcom Ing. Igorom Morávekom, Mierová 19, 917 01 Trnava.  

Ponuka bola v čase trvania súťaže zverejnená na webovom sídle mestskej časti 

www.dubravka.sk, na facebookovej stránke mestskej časti, v Dúbravských novinách a na portáli 

www.bazos.sk.   

Záväzné ponuky bolo možné predkladať v lehote do 06.06.2022. Pri záväzných súťažných 

ponukách doručených vyhlasovateľovi poštou, bol rozhodujúci dátum doručenia na adresu 

vyhlasovateľa. 

V stanovenej lehote nepredložil záväznú ponuku ani jeden záujemca.  

Dňa 27.06.2022 vyhlásila mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 52, 841 02 

Bratislava, opakovanú obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona                  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh                    

na uzavretie kúpnej zmluvy k tomu istému predmetu obchodnej verejnej súťaže s totožnou 

najnižšou kúpnou cenou, ako tomu bolo v prvom prípade. 

Ponuka bola v čase trvania opakovanej súťaže zverejnená na webovom sídle mestskej časti 

www.dubravka.sk, na facebookovej stránke mestskej časti, v Dúbravských novinách a na portáloch 

www.bazos.sk, www.autobazar.eu, www.autobazár.sk a www.autovia.sk.     

http://www.dubravka.sk/
http://www.bazos.sk/
http://www.dubravka.sk/
http://www.bazos.sk/
http://www.autobazar.eu/
http://www.autobazár.sk/
http://www.autovia.sk/
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 Záväzné ponuky bolo možné predkladať v lehote do 15.08.2022. Pri záväzných súťažných 

ponukách doručených vyhlasovateľovi poštou, bol rozhodujúci dátum doručenia na adresu 

vyhlasovateľa.  

V stanovenej lehote predložila záväznú ponuku pani Barbora Hrušková, Mierová 36, 922 

07 Veľké Kostoľany, zo strany ktorej však bolo, ešte pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy, dňa 

21.09.2022 doručené odstúpenie od záväznej ponuky.   

Podľa čl. 10 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou              

v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Zásady hospodárenia“) prevod vlastníctva majetku sa musí 

vykonať:  

a) na základe obchodnej verejnej súťaže ,  

b) dobrovoľnou dražbou,  

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu. 

Podľa čl. 23 ods. 1 Zásad hospodárenia, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, tak miestne 

zastupiteľstvo schvaľuje iba podmienky obchodnej verejne súťaže alebo dobrovoľnej dražby. 

Záujem mestskej časti Bratislava-Dúbravka na prevode vyššie uvedeného motorového 

vozidla na základe obchodnej verejnej súťaže pokračuje, no nakoľko do dnešného dňa nedošlo 

k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy so žiadnym záujemcom, je vhodné pristúpiť k zníženiu 

najnižšej kúpnej ceny pre podanie záväznej ponuky. Po lustrácii obdobných ponúk na 

internetových inzertných portáloch je odporučené určiť najnižšiu kúpnu cenu motorového vozidla 

vo výške 3000,00 EUR. 

 

 

 



Príloha č. 1

ZÁVÄZNÁ PONUKA

do obchodnej verejnej súťaže na kúpu motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 
16V Techno Feel, e. č.: BL858DX.

Názov / meno a priezvisko ..........................................................
Sídlo / trvalé bydlisko ......
IČO / dátum narodenia ... .............................................. .
Štatutárny zástupca........................ ...... ...........................................................
Telefónne číslo........ ....
E-mailová adresa ....‘ ........

* ■ u

Záväzná ponuka na kúpu motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V Techno Feel, 
e. č.: BL858DX, rok výroby 2012, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3, maximálny výkon 
motora 82 kW, 5-stupňová manuálna prevodovka, palivo benzín, dátum prvého uvedenia do 
prevádzky 02.08.2012, počet najazdených kilometrov 46200, VIN: VF1LZB10547468639, 
farba vozidla čierna metalíza, platnosť TK a EK do 30.04.2023.

Cenová ponuka

vc-
..... ................................ ..............EUR za predmet kúpy
. ............. ĽUT

3/ / 2t>J.2

vlastnoručný podpis
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Vec: Odvolanie voči záväznej ponuke

Dolu podpísaná Barbora Hrušková, trvalým pobytom Mierová 857/36 Veľké 
Kostoľany, 92207

Týmto odvolávam záväznú súťažnú ponuku o vozidlo Renault Fluence 1.6 16V 
Techno Feel.e.č BL858DX do uplynutia lehoty 30.9.2022

S pozdravom Barbora Hrušková
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Ing. Igor Morávek, Mierová 19, 917 01 Trnava 
znalec z odboru doprava cestná - odhad hodnoty cestných vozidiel

Zadávateľ: Miestny úrad, mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Číslo spisu (objednávky): 181/2022

Znalecký posudok
číslo: 7/2022

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Renault Fluence 1.6 16VTechno Feel, E.Č.: BL858DX 

pre právny účel odpredaja

Počet strán (z toho príloh): 11/3

Počet vyhotovení: 3 x
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I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: určiť všeobecnú hodnotu vozidla

2. Účel znaleckého posudku: k právnemu úkonu - odpredaj vozidla

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 8.3.2022

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:
4a. Dodané žiadateľom posudku: osvedčenie vozidla, objednávka
4b. Obstarané znalcom : obhliadka, prieskum trhu, archív znalca, fotodokumentácia

5. Záväzné predpisy: vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z.,605/2008, 626/2007,228/2018 Z.z.

II. Posudok
2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:

Podkategória vozidla:

Značka a typ vozidla:
Výrobca:
Rok výroby:
Zdvihový objem valcov motora:
Maximálny výkon motora:
Predpísané palivo:
Užitočná hmotnosť:
Celková hmotnosť:
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:

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, 
mikrobusy a ich modifikácie (kategória M)
3.3 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora 
1100 < V <= 1600 cm3
Renault Fluence 1.6 16VTechno Feel 
Renault
2012
1598 cm3
82 kW 
benzín 
1383 kg 
1725 kg 
2.8.2012 
8.3.2022 
BL858DX 
Miestny úrad m.č. Bratislava - Dúbravka 
1
čierna metalíza
vydané len osvedčenie o evidencii

NA 199671 
30.4.2023 
30.4.2023

Výrobné čísla: podľa dokumentácie na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla VF1LZB10547468639 totožné
Výrobné číslo karosérie VF1LZB10547468639
Výrobné číslo motora K4M V8 totožné

Počet najazdených km:
Podľa tachometra: 45826
Podľa záznamov držiteľa: 45826
Podľa odhadu znalca:
Počet zohľadnených km: 45826
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2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

a) podľa dokladov držiteľa, resp. zadávateľa: žiadne doklady neboli znalcovi predložené
b) podľa oznámenia držiteľa, resp. zadávateľa: znalcovi neboli oznámené žiadne skutočnosti

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Bočné airbagy vodiča a spolujazdca
Hlavové airbagy na oboch stranách vpredu
Nárazníky vo farbe karosérie
Predné svetlomety do hmly
Delené zadné sedadlo 1/3 - 2/3
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Volant a radiaca páka - koža
Plnohodnotná rezerva
Elektrický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom
Vrecká na operadlách predných sedadiel
ABS s EBV + podpora brzdenia v núdzovej situácii
Airbagy adaptívne pre vodiča a spolujazdca (pre spol. vypínateľný)
Ukotvenie detskej sedačky ISOFIX
Volant výškovo nastaviteľný
Prenosný popolník
El. ovládané predné okná
El. ovládané zadné okná
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
ESP + ASR + kontrola nedotáčavosti vozidla
Centrálne zamykanie dverí a palivovej nádrže
RadioSat Classic CD MP3 4x15W oddelený displej ovládanie na volante
Dvojzónová automatická klimatizácia dažďový a svetelný senzor
Výfuky klimatizácie pre zadné sedadlá
Lakťová opierka vpredu
Predné bezpečnostné pásy s omedzovačom sily a zvukovou indikáciou pri nezapnutí
Zadné bezpečnostné pásy s omedzovačom sily
Odkladacia schránka spolujazdca
Bezpečnostné opierky hlavy
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Technický stav bol zistený:
obhliadkou: áno
skúšobnou jazdou: áno
dátum a miesto obhliadky : 8.3.2022 na parkovisku MÚ Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

Motor + spojka
funkčné závady ani zhoršenia technického stavu skupiny nezistené ani zadávateľom neoznámené.
Výkon motora primeraný dobe prevádzky.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
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- horší: nie
Technický stav skupiny TSS: 33.93 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy
funkčné závady ani zhoršenia technického stavu skupiny nezistené ani zadávateľom neoznámené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie
Technický stav skupiny TSS: 33.93 %

Zadná náprava
funkčné závady ani zhoršenia technického stavu skupiny nezistené ani zadávateľom neoznámené.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie
Technický stav skupiny TSS: 33.93 %

Predná náprava + riadenie
funkčné závady ani zhoršenia technického stavu skupiny nezistené ani zadávateľom neoznámené

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie
Technický stav skupiny TSS: 33.93 %

Skriňa karosérie
Karoséria je v úmernom stave bez zjavných závad a poškodení. Funkčnosť všetkých dielov odskúšaná 
bez závad. Prevádzkovateľ neudáva žiadne závady.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie
Technický stav skupiny TSS: 33.93 %

Výbava karosérie
Výbava vozidla je kompletná, funkčná v opotrebenom stave. Zjavné závady neboli zistené žiadne.
Sedačky a gumové rohože sú opotrebené ale funkčné. Ovládacie prvky prístrojovej dosky sú funkčné. 
Prevádzkovateľ neudáva žiadne závady.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie
Technický stav skupiny TSS: 33.93 %

Pneumatiky
Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu : 205/65 R 15 94 H 

t
Rozmer a druh pneumatík na vozidle : MATADOR Sibír Snow 205/60 R 16 92 H M+S 4 ks v 80 
% stave

Technický stav skupiny TSS: 80.00 %
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2.2 Výpočet základnej amortizácie

Doba prevádzky (mesiace): 
Predpokladaný ročný jazdný výkon: 
Koeficient najazdených kilometrov:

Rozdiel v počte najazdených kilometrov

115.20
13500
0.500

RKM = PSKM - PRKM [km]

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

KAM =
RKM .kw

103
[%]

Celková základná amortizácia vozidla

(prvý A k
VTSV-———-ZÄV --^ + ZAV [%]

100 J 100

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín

ZA; =
í VTSS A k

VTSS, — .ZAV -^ + ZAV [%] 
< ' 100 ') 100 1

Ak VTSV=100%, celková základná amortizácia vozidla

ZA = (100- ZAV ) . -+ ZAV [%]
v 7 100

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

Skupina PSKM 
[km]

PRKM 
[km]

RKM [km] KAM 
[%]

Dátum 
uvedenia

ZAV [%] ZA [%]

vozidlo 45826 129600 -83774 -41.89 2.8.2012 76.09 66.07

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina PDS[%] VTSS[%] ZA[%] ZP[%] TSS[%] PTSS[%]
Motor + spojka 20.00 100 66.07 0.00 33.93 6.79
Prevodovka + rozvodovka + 
hnacie hriadele prednej 
nápravy

10.00 100 66.07 0.00 33.93 3.39

Zadná náprava 4.00 100 66.07 0.00 33.93 1.36
Predná náprava + riadenie 11.00 100 66.07 0.00 33.93 3.73
Skriňa karosérie 22.00 100 66.07 0.00 33.93 7.47
Výbava karosérie 30 00 100 66.07 0.00 33.93 10.18
Pneumatiky 3.00 — — — 80.00 * 2.40
Spolu 100.00 — — — — 35.31

* Hodnota zadaná priamo.

Ku dňu: 8.3.2022
Technický stav vozidla: 35.31%
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Technický stav jednotlivých skupín

TO [vtsSí-Ooo-zaJMioo+zp,)Idú —---------------- ;--------------------  [/oj 
1 104

Pomerný technický stav jednotlivých skupín

PTSS . TSS, ■ PDS, 
1 100

[%]

Technický stav vozidla

n
TSV = £PTSSi [%]

i=l

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: = 0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 10 690,00 € 

Zdroj databáza AutoTax.

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Výpočet technickej hodnoty vozidla.

TSV. VHV
th= --Q ~+THmv [€]

Technická hodnota vozidla s DPH: 3 775,00 €

Ku dňu: 8.3.2022

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

Koeficient platnosti TK K1 = 0,9750
Koeficient poškodenia vozidla haváriou K2 = 1,0000
Koeficient počtu držiteľov K3 = 1,0000
Koeficient spôsobu prevádzky vozidla K4 = 0,9400
Koeficient dopytu trhu K5 = 1,4700
Koeficient predajnosti vozidla: KP = 1,3473

Koeficient dopytu trhu je stanovený podľa databázy AutoTax a dopytu typu vozidla na trhu ojazdených 
vozidiel z dostupných informačných prameňov a technológií ako AAD s.r.o., internetové autobazáre, 
AutoScout24.de, Autovia.sk,technikboerse.com, mascus.sk, Autobazar.eu, atď. Vybrané technicky 
porovnateľné vozidlá pre určenie koeficientu dopytu sú uložené v archíve znalca. Koeficient zohľadňuje 
aj technický stav a počet ubehnutých kilometrov odlišný od etalonu primerane opotrebeného vozidla.
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Pomocná tabuľka výpočtu K5

| Číslo tabuľky: 1 | Tabuľka 1 | Váha: 1.00 |

Vzorka VHV Hodnota 
výbavy

VHV 
korekcia

Začiatok 
prevádzky

PKM TS TS 
korekcia

Predajná 
cena

Korekcia K5

Vzorka 1 10 690,00 € 0,00 € 1.00 1.7.2012 84136 29.07 1.00 5 981,00 € 0.85 1.64
Vzorka 2 10 690,00 € 0,00 € 1.00 1.7.2012 46137 33.55 1.00 6 919,00 € 0 85 1.64
Vzorka 3 10 690,00 € 0,00 € 1.00 1.7.2014 49371 40.60 1.00 5 864,00 € 0.85 1.15

K5 — — — —- — — — — — 1.47

Výsledný koeficient dopytu trhu: 1.47

Stanovenie koeficientu predajnosti

Kp=K].K2-K3-K4-K5 [-]

Q

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

VHV[€] s DPH: 10 690,00 €
TH[€] s DPH: 3 775,00 €
kp[-] 1,3473 [-]
VSH[€] s DPH 5 086,00 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

VŠH = TH-KP [€]

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 5 086,00 €

III. Záver
Úloha znalca: určiť všeobecnú hodnotu vozidla

Odpovede na zadanú úlohu:
Všeobecná hodnota vozidla Renault Fluence 1.6 16V Techno Feel, E.Č. BL858DX, výrobné číslo 
vozidla VF1LZB10547468639 predstavuje ku dňu 8.3.2022 čiastku vrátane 20.00% DPH 
5 086,00 €
Slovom: päťtisícosemdesiatšesť eur

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového 
vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky 
výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€. 

/ *

V Trnave dňa 10.3.2022
Ing. Igor Morávek
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Igor Morávek, Mierová 19,917 01 Trnava
mobí: 0905 601051

Licencia: 5147018174462-8- l(0ffictó1)

IV. Prílohy

Odberateľ
Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná! , 844 02 Bratislava

Adresa dodávateľa
Ing. Igor Morávek - V E K T O R 
Mierová 3311/19
917 01 Trnava

Objednávka číslo: 181/2022
Značka: HS

Predmet objednávky

Objednávame u Vás:
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci výpočtu hodnoty vozidla Renault Fluence, BL 858 DX pre 
právny účel odpredaja.

Cena celkom: 110.00 €

Presná adresa a PSČ 

odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

Miestny úrad, mestská časť Bratíslava-Dúbravka 
Žatevná 2,844 02 Bratislava

Bankové spojenie odberateľa VÚB Bratislava - Dúbravka 

IBAN: SK31 0!00 0000 0000 1012 8032
IČO 00 603 406

Nie sme platcami DPH.
Kópiu objednávky pripojte k faktúre!

Dátum vystavenia: 04.03.2022 Pečiatka a podpis objednávateľa
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loor Morávek, Mierová 19, 917 01 Trnava 
mobi: 0905 601051

Ucenda: 5147018174462-8-UOfficeél)

Porovnateľné vozidlá pre stanovenie koef. dopytu

AUTO
2012

Patvo

Benzh

ftrap Trafläaneiry kraj

-F Pi tdef mieril

Pomôíte s nami tým, ktorí sa ocitli v núdzi

4 99U
n

C«M

Od Do

Prevodovka

mu

Najazdená Womatre

Od Do

Otvaraf v novom okne

PaNvo: Seniin

Prevodovka: Manuál

Na^xdM*: «4136 kw

Výkon: BI rtV (110 P5)

Rote 2012

Kr^CZ

Renault Fluence 1.6 TechnoFeel
09 03.2022

5 981€

w«d»r(3)Q

R cxirené vyhľadá vene PadvaBeitrti
Prevodovka; Manuál

Kraf CZ

Najazdená: 46 137 km

Výkon: 81 WÝ (110 PS)

Rote 2012

Renault Fluence 1.61
M 03 2022

6 919€

Chcem ô-mímI podobne ■•zo My o-kmínr a

gitara cz
Renault Fluence 1.616V, ČR,1.m»j, Serv.knlhe
CA^t.wZ 7 Ohtl WM / 0MMl>f BejbO ' Eamís*

□□ m
Kontaktní takfon na predaje*

DiUU wrj tóhoáo prodeice

V prevozu od: 
Táchomatr

2014
40 371 ton

Palivo:
Objam;
Výkon: 
DvaM/aodadal:
STK:
Karosorla:
Barva:
v’iN:
VÝBAVA VO?IPVA

Benzín 
1 600 ccm

82 KW

Cena: 
orientačne v 
EUR:

150 000,- Kč
5 864,-f

ABS
AwBagáx

Centráku zam tóčem 
Zámok f»d»ci páky

62022 
Sedan/Umuzína 

béžová

Ok-a/SfcUJZroáfca
Elektrická okna
Zfcátka elektneky nasUMteteá

Komfort
Klimatizace monuáínŕ

Rádio prijímač

PeM*VF«dv«Mk
Pohon fMni 
Rýchlostní stupni 6x 
Serw

Palubní počítač

N C G ítaa 121mia3 - MotU Predám RcneuR Aue. Aubotn 6*C Pfwv slum
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loor Morávek, Mierová 19,917 01 Trnava 
moW: 0905 601051

LIcenda: 5147018174462-8-KOffceSl)
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loor Morávek, Mierová 19,917 01 Trnava 
mobil: 0905 601051

licencia: 5147018174462-8-l(0ffice61)

V. Znalecká doložka

Znalecký úkon som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore doprava cestná a odvetviach 
odhad hodnoty cestných vozidiel, technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, pod 
evidenčným číslom 912413.

Znalecký úkon je v denníku zapísaný pod číslom 7/2022.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého úkonu.
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