
Zámer na priamy predaj  
osobného motorového vozidla 

 
Stredná odborná škola veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice -
Barca zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer na priamy predaj osobného 
motorového vozidla značky Škoda Felícia Combi 1,3 LXI, rok výroby 1997, za kúpnu 
cenu minimálne vo výške 267,20 € (dvestošesťdesiatsedem  20/100 eur). 

Navrhovateľ predkladá ponuku na adresu: 

Stredná odborná škola veterinárna 
Nám. mladých poľnohospodárov 2 
040 17 Košice – Barca  
v uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou navrhovateľa a označenej heslom: „osobné 
motorové vozidlo Škoda Felícia Combi – zámer, NEOTVÁRAŤ“ . Posledný deň prijímania 
ponúk: 17.06.2013 do 1200 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej 
pečiatky).  

Podmienky predkladania ponuky 
1. Predloženie ponuky 

1.1. Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku. 
1.2. Každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero 

ponúk na kúpu vyššie uvedeného vozidla, budú všetky jeho ponuky zo zámeru 
na priamy predaj vylúčené. 

2. Rozsah ponuky: 
a) navrhovaná výška kúpnej ceny, 
b) navrhovaný spôsob úhrady a splatnosť kúpnej ceny, 
c) identifikačné údaje navrhovateľa:  

� u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,  

� u fyzických osôb: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, adresa trvalého pobytu.  

3. Povinné prílohy predkladanej ponuky 
3.1. Výpis z obchodného, živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako 3 

mesiace (ak je navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ). 
3.2. Súhlas navrhovateľa – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely 

zabezpečenia úkonov spojených so zámerom a následným uzavretím kúpnej zmluvy. 
3.3. Vyhlásenie navrhovateľa, že nepatrí medzi osoby, ktoré nemôžu priamym spôsobom 

nadobúdať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

4. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
Navrhovateľ môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie ponuky. 

 
Bližšie informácie na telefónnom čísle : 
SOŠ veterinárna Košice -Barca, MVDr. L. Mucha, riaditeľ školy, 
tel.č. 0907107399, 055/6855347 

 
 

Košice 07.06.2013 
Vypracoval: M. Slováková 


