
Stredná odborná škola technická v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade 

so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 

samosprávneho kraja“ v platnom znení 

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  č. 1/2022 na podávanie návrhov 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný hnuteľný majetok - motorové vozidlo 

značky Škoda Octavia Combi. 

Minimálna kúpna cena vozidla je 486,40 €. 

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja je 

všeobecná hodnota motorového vozidla stanovená znaleckým posudkom č. 65/2022 zo dňa 

25.10.2022,  ktorý vypracoval Ing. Štefan Kováč, miesto výkonu činnosti: Mierová 85, 066 

01  Humenné, znalec z odboru cestná doprava, zapísaný v zozname znalcov vedenom na 

Ministerstve spravodlivosti SR. 

Písomné ponuky treba doručiť: do 25.11.2022 do 09.00 hod. na adresu: 

Stredná odborná škola technická 

Družstevná 1474/19 

066 01 Humenné 

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: 

NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO  

Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.  

Ceny uvádzať vrátane DPH.  

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 25.11.2022 o 12.00 hod. 

Víťaz – najvyššia cenová ponuka. 

  

1. Identifikácia vyhlasovateľa 

Názov: Stredná odborná škola technická 

Sídlo: Družstevná 1474/19, Humenné 

IČO: 37942484 

DIČ: 2021875152 

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Juhás, riaditeľ 

Kontaktná osoba: Zdenka Michalíková, ekonómka školy 

Kontakt: 0911 083 686 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Predmet zmluvy: 



Predaj prebytočneho hnuteľného majetku - motorové vozidlo značky Škoda Octavia 

Combi. 

Minimálna kúpna cena vozidla je 486,40 €. 

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja je 

všeobecná hodnota motorového vozidla stanovená znaleckým posudkom č. 65/2022 zo dňa 

25.10.2022,  ktorý vypracoval Ing. Štefan Kováč, miesto výkonu činnosti: Mierová 85, 066 

01  Humenné, znalec z odboru cestná doprava, zapísaný v zozname znalcov vedenom na 

Ministerstve spravodlivosti SR. 

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 25.11.2022 do 09.00 hod. 

v zalepenej obálke s výrazným označením: 

Meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke:  

NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO  

na adresu: 

Stredná odborná škola technická 

Družstevná 1474/19 

066 01 Humenné 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. 

Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa. 

b) Návrh musí obsahovať: 

 ponúkaná cena za motorové vozidlo 

 kontaktné údaje navrhovateľa (telefónne číslo, e-mail) 

 doručením obálky záujemca dáva súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 10 dní od vyhodnotenia predložených návrhov. 

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže 

budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže. 

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 

obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť 

všetky predložené návrhy. 

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených s účasťou na  tejto 

obchodnej verejnej súťaži. 



h) Navrhovateľ predložením ceny vozidla v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 

a sprístupnením jeho osobných údajov. 

i) Víťaz – najvyššia cenová ponuka. 

4. Obhliadka objektu 

Obhliadka vozidla bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom 

dohovore so Zdenkou Michalíkovou, ekonómkou školy, na tel. čísle 0911 083 686. 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.9.2022 do 04.10.2022. 

Zverejnené na stránke školy od 02.11.2022 do 25.11.2022 do 09.00 hod.      

  


