
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 nadväzností na „ Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“) 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  

 

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové 

vozidlo Škoda Superb 2.8I s príslušenstvom 

Továrenská značka: Škoda Superb 2.8I 3U 

Kategória: OA-M1-SE 

Výrobca vozidla: Volkswagen a.g. 

Rok výroby (dátum prvej evidencie vozidla): 2003 

Dátum prvej evidencie v SR: 17.10.2003 

Kilometre na tachometri.: 630 tis. km 

Zdvihový objem valcov: 2771 cm3 

Najväčší výkon motora: 142 kW 

Palivo: BA98 B 

Druh karosérie: sedan 

Farba karosérie: čierna magická  

ktoré je v nepojazdnom stave, za minimálnu cenu 1 000,00 EUR.  

Predaj auta je navrhnutý v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

Kupujúci uhradí tiež všetky náklady súvisiace s predajom motorového vozidla a prepisom jeho 

vlastníka v príslušných evidenciách. Kúpnu zmluvu je kupujúci povinný uzatvoriť do 15 dní 

odo dňa doručenia písomného oznámenia o úspešnosti vo verejnej obchodnej súťaži. 

 

 

Navrhovateľ musí vo svojom návrhu splniť podmienky súťaže a písomne uviesť a predložiť: 

1. meno, priezvisko, dátum narodenia a presnú adresu navrhovateľa - fyzickej osoby, 

obchodné meno, sídlo a IČO navrhovateľa právnickej osoby,  obchodné meno, miesto 

podnikania a IČO navrhovateľa fyzickej osoby – podnikateľa alebo názov, IČO iného 

navrhovateľa, 

2. výšku kúpnej ceny, 

3. čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči Mestu Svidník, ani  voči žiadnej 

inej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Mesto Svidník, 

4. fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť navrhovateľa: 

- fyzická osoba-nepodnikateľ - fotokópiu občianskeho preukazu, 

- právnická osoba, fyzická osoba–podnikateľ alebo iná organizácia - fotokópiu 

výpisu   z obchodného registra, registra živnostníkov príp. iného verejne dostupného 

registra. 

PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže: 

ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník najneskôr  do 

29.2.2016  do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením  

 

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – osobné auto Škoda Superb“ 

 

na adresu:  



Mestský úrad Svidník 

Sov. hrdinov 200/33 

089 01 Svidník 

 

Každý účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100,00 EUR na účet 

mesta Svidník IBAN SK71 0900 0000 0006 2083 0347 alebo do pokladni mesta, doklad 

o zložení zábezpeky alebo jeho kópia musí byť súčasťou prihlášky do obchodnej verejnej 

súťaže. Zábezpeka neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená po zaplatení kúpnej ceny 

zo strany úspešného účastníka. V prípade, že úspešný účastník súťaže nepodpíše kúpnu 

zmluvu, stráca nárok na vrátenie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech mesta Svidník 

a  mesto Svidník ponúkne podpísanie kúpnej zmluvy ďalšiemu účastníkovi obchodnej 

verejnej súťaže podľa poradia ponúknutej kúpnej ceny.  

 

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

Svidníku. Žiadosti a návrhy doručené po vyššie uvedenom termíne nebudú akceptované 

a budú z  obchodnej verejnej súťaže vylúčené. Do súťaže nebudú zaradené ponuky, ktoré 

nespĺňajú niektoré z určených podmienok. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, 

doklad o zložení zábezpeky alebo jeho kópiu, fotokópiu občianskeho preukazu alebo 

fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka v 

prípade, že účastník je podnikateľský subjekt. Navrhovateľ nemôže po predložení návrhu 

tento svoj návrh meniť ani odvolať ho.  

Kritériom vyhodnotenia ponúk bude cena. Poradie bude stanovené od najvyššej ceny po 

najnižšiu cenu.  Víťazom bude návrh s najvyššou ponúknutou cenou. 

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. 

Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude k oznámeniu predložený návrh kúpnej zmluvy.  

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. 

V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie zmluvy zo strany víťaza 

verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť. 

 

Miesto a čas otvárania obálok: 

Mestský úrad – kancelária prednostu MsÚ na 1. poschodí, dňa 1.3.2016 o 9.00 hod.  

Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili 

návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto. 

 

Kontakt (bližšie informácie poskytne):  

Jan Štefanišin, č. t. 054/4863607, e-mail: jan.stefanisin@svidnik.sk. 

 

 


