
Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01  Svidník 

zastúpené primátorom Ing. Jánom Holodňákom 
 

v y h l a s u j e 
 

(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v náväznosti na „ Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“) 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  

 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku – autobusu Karosa s 

príslušenstvom,  rok výroby 1992, za minimálnu cenu  1 400,00 EUR.   

Mesto Svidník je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku – autobusu Karosa s 

príslušenstvom,  rok výroby 1992. Predaj autobusu je v súlade so Zásadami hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta. Kupujúci uhradí tiež všetky náklady súvisiace s predajom 

motorového vozidla. 

 

PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže: 

 Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne v sídle MsÚ Svidník 

najneskôr  do 14. novembra 2012  do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným 

označením  

 

„VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ  autobus Karosa  -  NEOTVÁRAŤ“, 

na adresu:  
Mestský úrad Svidník 

Sov. hrdinov 200/33 

089 01  Svidník 

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke podateľne MsÚ 

Svidník. Žiadosti a návrhy doručené po termíne nebudú akceptované a budú z verejnej 

obchodnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré nespĺňajú niektoré z 

určených podmienok.  Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny. Navrhovateľ nemôže po 

predložení návrhu, tento svoj návrh meniť ani odvolať ho.  

 Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena. 

 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 

účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej 

obchodnej súťaži. 
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže, miesto a čas otvárania obálok 

zmeniť, súťaž zrušiť alebo v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky 

predložené návrhy bez udania dôvodu. 

 

Miesto a čas otvárania obálok: 

Mestský úrad – kancelária prednostu MsÚ na I. poschodí, dňa 16.11.2012 o 10
00

 hod.  

 

Obhliadka motorového vozidla je možná prostredníctvom  Technických služieb Svidník, č.t. 

054/7521337. 

  

 


