
OBEC NIŽNÁ OLŠAVA
Nižná Olšava 100, 090 32  Miňovce
tel: 054/749 41 46, 0915 946 808

e-mail: obecniznaolsava@gmail.com

Obec Nižná Olšava v zmysle §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl.
zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v  znení  neskorších
predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nižnej
Olšave č. XIX/2017/11 zo dňa 8. decembra 2017 

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž.

I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže a následnej kúpnej zmluvy je nákladné
motorové vozidlo P V3S vo vlastníctve Obce Nižná Olšava.
Identifikácia vozidla:

Druh vozidla: Nákladné
Značka a typ vozidla: Praga P V3S Valník 
Výrobca: AVIA N.P. Praha, ČR
Rok výroby: 1984
Zdvihový objem valcov: 7 412 cm3
Maximálny výkon motora/otáčky: 72.00 kW/2 100 minˉ1
Predpísané palivo: N
Dátum uvedenia do prevádzky: 1984
Evidenčné číslo: 64106
Držiteľ: Obec Nižná Olšava
Počet predchádzajúcich držiteľov: 1
Technický preukaz: SF398843
OEV č./ platnosť STK: neplatná
Platnosť emisnej kontroly: neplatná
Výrobné číslo motora: T 912
Výrobné číslo karosérie: -
Farba: Khaki
Počet najazdených kilometrov: nezistené
Technický stav vozidla je úmerný dobe prevádzky.
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II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1.
Vyhlasovateľ: Obec Nižná Olšava
v zastúpení: Ing. Igor Madzin, starosta obce 
sídlo: Nižná Olšava 100, 090 32  Miňovce
IČO: 00330809
DIČ: 2020822430
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 0612
bankové spojenie: VÚB, a. s. - pobočka Stropkov
E-mail: obecniznaolsava@gmail.com

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Nižná Olšava

A. Minimálna kúpna cena je 1 500,00 € (Jedentisícpäťsto eur)

B. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje navrhovateľa
- právnická osoba:
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,  IČO, označenie štatutárneho
orgánu, telefonický alebo e-mailový kontakt
- fyzická osoba:
meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  rodné  číslo,  miesto  trvalého  pobytu,
telefonický alebo e-mailový kontakt
b)  cenovú ponuku  na predmet  obchodnej  verejnej  súťaže,  ktorá  nesmie  byť
nižšia ako minimálna stanovená kúpna cena,
c) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

C. Podmienky predkladania ponuky:
a) ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku,
b) tlačivo na predloženie ponuky je v prílohe č. 1,
c) každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku,
d)  cenové ponuky doručené po lehote na predloženie  ponúk ako aj  ponuky,
ktoré  neobsahujú  všetky  požadované  náležitosti,  budú  vylúčené  z  procesu
hodnotenia.

D. Termín a miesto predkladania ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je najneskôr do 14. 04. 2018 do 12.00
hod. 
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu: Obec Nižná Olšava,
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Nižná Olšava 100, 090 32  Miňovce v zalepenej obálke s označením: „CENOVÁ
PONUKA  PV3s–  TECHNIKA  -  NEOTVÁRAŤ“  so  spiatočnou  adresou
navrhovateľa na obálke.

E.
Ďalšie podmienky:
a)  obhliadku  predmetu  súťaže  si  možné  dohodnúť  po  predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. č. 054/749 41 46, 0915 946 808 s Ing. Igorom
Madzinom, starostom obce v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00
hod.
b)  rozhodujúcim  kritériom  pre  výber  najvhodnejšieho  súťažného  návrhu  je
najvyššia ponúknutá cena za predaj techniky,
c) návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného
na podávanie návrhov,
d)  vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  do  podpisu  kúpnej  zmluvy
odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť,
e) vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí  jeho
návrhu  ako  aj  účastníkov,  ktorí  neuspeli,  o  odmietnutí  ich  návrhov  bez
zbytočného odkladu,
f) uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy sa uskutoční najneskôr do 1 mesiaca odo
dňa  odsúhlasenia  odpredaja  techniky  uchádzačovi,  ktorý  ponúkol  najvyššiu
cenu, Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Olšave,
g)  ak  víťaz  súťaže  neuzavrie  s  Obcou  Nižná  Olšava  zmluvu  do  15  dní  od
vyzvania na uzavretie zmluvy v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na jej
uzavretie,
h) kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.

III.
Vyhodnotenie podaných návrhov

1.  Podané súťažné návrhy budú po doručení  označené dátumom a hodinou
doručenia.
2.  Na  otvorenie  a  vyhodnotenie  súťažných  návrhov  vymenuje  starosta  obce
najmenej trojčlennú komisiu, počet jej členov musí byť vždy nepárny. Otváranie
a čítanie obálok je verejné, pri rozhodovaní komisie je však účasť iných osôb
vylúčená.
3.  O  otváraní  obálok  a  vyhodnotení  súťaže  sa  spíše  zápisnica,  ktorá  bude
obsahovať  identifikáciu  navrhovateľov,  splnenie  podmienok  súťaže  u
jednotlivých  navrhovateľov,  naplnenie  hodnotiacich  kritérií  a  výsledok
hodnotenia.
4. Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy a určí poradie
navrhovateľov.
Výsledky  súťaže  vyhlasovateľ  predloží  na  najbližšom  zasadnutí  Obecného
zastupiteľstva v Nižnej Olšave.



IV.
Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy aj bez uvedenia dôvodu,
b) meniť uverejnené podmienky súťaže,
c) zrušiť súťaž,
d) žiadať od navrhovateľa opravu formálnych nedostatkov podaného návrhu,
e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom
dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž).

Ing. Igor Madzin
starosta obce 
Nižná Olšava

V Nižnej Olšave, dňa 13.03. 2018

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:



Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č.1

Cenová ponuka

Identifikačné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko:...............................................................................
Adresa: ................................................................................................
Rod. č.: ................................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................................................

Názov právnickej alebo fyzickej osoby: …...........................................
Adresa: ................................................................................................
IČO: .....................................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................................................

Cenová ponuka uchádzača za predmet obchodnej verejnej súťaže –  

Nákladné auto zn. PRAGA P V3S vo vlastníctve Obce Nižná Olšava 

je ................................. Eur, slovom .................................................... .

V ..................................... dňa ............................. .

........................................................
FO Meno a priezvisko - podpis
PO obchodné meno, meno konateľa, podpis



Príloha č. 2

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dole podpísaný ................................................................... udeľujem týmto
súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov Obci Nižná Olšava. Poskytnutie údajov je dobrovoľné
a bez dôsledkov s tým, že údaje budú použité pre účely spracovania osobných
údajov pri kúpe hnuteľného majetku obce Nižná Olšava.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28
násl. zákona č. 122/2013 Z. z.

V ................................... dňa........................

  

.......................................................
                         podpis


