Obchodná verejná súťaž – hnuteľný majetok (motorové vozidlo) 2019
Obec Sačurov zastúpená Petrom Barátom – starostom obce,
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
predaj hnuteľného majetku

1) Motorové vozidlo Škoda Octavia 1.6 TDi, E.Č.: VT 727BM
Kategória vozidla: M (osobné motorové vozidlo)
Počet najazdených km: 231000
Dátum 1.evidencie: 4.1.2011
Zdvihový objem valcov: 1598 cm3
Max.výkon motora/otáčky: 77 kW
Predpísané palivo: diesel
Držiteľ: Obec Sačurov, IČO: 00332810 Osloboditeľov 385/40, 94 13 Sačurov
Počet držiteľov vozidla: 1
Farba vozidla: biela
Osvedčenie OEV č.: PC 503389
Platnosť TK: do 2021
Platnosť emisnej kontroly: do 2021
Minimálna cena: 4500,00 € vrátane DPH

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na
odkúpenie motorového vozidla.
2. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie :
o presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba
uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu / zástupcu, zápis v obchodnom
registri, tel. č.)
o označenie vozidla, o ktoré má záujemca záujem
o cenový návrh v €
o záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok tak ako stojí a leží za
cenu ním navrhnutú, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
o súhlas s úhradou nákladov spojených s prevodom vozidla
o ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a
podpis konajúcej osoby
V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri
vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
3. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním
osobných údajov (príloha č.1).

Bankové spojenie
VÚB banka, a.s.
č. ú.: 21422632/0200

e-mail: obec@sacurov.sk
tel.: (057) 449 72 77
e-mail: starosta@sacurov.sk
tel./fax: (057) 488 12 50

IČO: 332810
DIČ: 2020527377

4. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená obecným zastupiteľstvom.
5. Navrhovateľ môže predložiť na 1 motorové vozidlo najviac jeden návrh. Ak podá
navrhovateľ viac návrhov na to isté vozidlo, budú všetky zo súťaže vylúčené.
6. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Sačurov,
Osloboditeľov 385/40, 09413 Sačurov, v termíne do
31.5.2019 (piatok) do 12.00 h v zalepenej obálke s výrazným označením
„OVS – hnuteľný majetok – škoda octavia - neotvárať“.
7.

Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku 23.5. 2019 a 28.5.2019
v čase od 10-12 hod. pred budovou SKC Sačurov.

8. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a
hodina doručenia ponuky.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť
súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho
návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v
deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším
navrhovateľom.
Kontaktná osoba:
Peter Barát, starosta obce Sačurov
tel.:0915 376 969
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Súhlas so spracovaním osobných údajov

Menovaný/menovaná ......................................…………………………………………………..
( titul, meno, priezvisko, bydlisko )
ako dotknutá osoba dole podpísaný/podpísaná týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a GDPR poskytujem súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov prevádzkovateľovi obci Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov na účel
obchodnej verejnej súťaže a uzatvorenia kúpnej zmluvy v rozsahu
titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a na účel zverejnenia zmluvy na
webovom sídle mesta v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko.
Súhlas poskytujem po dobu trvania zmluvy a archivovania zmluvy, t.j. 50 rokov.
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to informovaním
prevádzkovateľa.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle
prevádzkovateľa www. Sacurov.sk

V Sačurove dňa ............................

-----------------------------podpis

