VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ č. 2
Obchodné meno: Obec Vyšný Slavkov
Sídlo: Vyšný Slavkov 30, 053 73 p. Brutovce
IČO: 00329771
DIČ: 2020717941
Štatutárny orgán: Mgr. Gabriela Grobarčíková
Kontaktné miesto: Obecný úrad Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 053 73 p. Brutovce

ako vyhlasovateľ
v zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku
v termíne od 08.07.2021 do 22.07.2021

1. Predmetom predaja je osobné vozidlo RENAULT MASTER 2188 cm3, 66,0 kW
Momentálne je vozidlo dočasne vyradené z evidencie vozidiel.
Farba: modrá
Rok výroby 14.11.2002
počet kilometrov: 207 094
počet miest na sedenie: 9
Minimálna cena 700,- € vrátane DPH.

2. Technické špecifikácie a opis predmetu zákazky
Obec Vyšný Slavkov odpredáva použitý, opotrebovaný predmet predaja opísaný v
bode 1. Obhliadku predmetu predaja si môžu uchádzači dohodnúť
na tel. čísle: 0918495144 Mgr. Gabriela Grobarčíková
3.

Podmienky súťaže

a) Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské právnické a fyzické osoby.
b) Navrhovateľ je povinný doručiť každý súťažný návrh v písomnej podobe spolu s
dokladmi, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu, osobne alebo prostredníctvom
pošty alebo iným spôsobom, a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
• adresu vyhlasovateľa: Obec Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 053 73 p. Brutovce
• text: „NEOTVÁRAŤ“,
• heslo: „Obchodná verejná súťaž č. 2.“
• svoju úplnú adresu.
c) Povinné náležitosti súťažného návrhu:
• presné označenie navrhovateľa
• fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné

číslo, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
• právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
• číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia
ako vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
d) Víťazom súťaže sa stáva uchádzač, ktorý ponúkne v stanovenom období najvyššiu
cenu.
4. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa
a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa
§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
b) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej
obchodnej súťaži.
c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a ukončiť
súťaž ako neúspešnú.
d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Vo Vyšnom Slavkove 08.07.2021

Mgr. Gabriela Grobarčíková,
starostka obce

