
                             Obec Pečovská Nová Ves 

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Tel.: 051/4583121, Fax: 051/4583421, e-mail: obec@pecovska.sk 

 
Sp. zn.:  PNV-2020/35-OCÚ                                                             V Pečovskej Novej Vsi, dňa 15.1.2020  

 

Obec Pečovská Nová Ves v zmysle  § 9a  ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Pečovskej Novej Vsi č. 205/2019  dňa 13.12.2019 

vyhlasuje 

obchodnú  verejnú  súťaž na odpredaj prebytočného hnuteľného 

majetku  obce Pečovská Nová Ves 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je :  

 

 

 

 

 

 

Cena techniky bola stanovené súdnym znalcom v odbore cestná doprava Ing. Stanislavom 

Ondirkom, Drienica 219, 083 01 Sabinov,  ondirko@sabnet.sk. 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 

I. Vyhlasovateľ: 

Obec Pečovská Nová Ves  
sídlo: Obecný úrad Pečovská Nová Ves , Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  

IČO: 00327590 

DIČ: 2020711660 

Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov  

IBAN : SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

Kontaktná osoba : PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

E-mail: obec@pecovska.sk alebo urad@pecovska.sk 

Druh techniky Poznámka Číslo znal. 

posudku  

Cena stanovená 

znalcom v Eur  

Peugeot 407 2.0 16V 

ST Comfort  

EČ: SB-779BT 

rok výroby: 2005 

pojazdný, havarovaný  

farba: čierna,  

toho času dočasne 

vyradený z prevádzky 

č. 22/2020 1162,- 
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II. Záväzné súťažné podmienky: 

A) Minimálna kúpna cena je  stanovená znalcom. 

 

B) Cenová ponuka musí obsahovať :  

a) identifikačné údaje navrhovateľa  

    - právnická osoba : názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt 

    - fyzická osoba :  meno, priezvisko, rodné číslo,  adresu trv. pobytu, tel. kontakt, 

b) cenovú ponuku na jednotlivú techniku , 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) cenová ponuka doručená po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuka, ktorá   

                  neobsahuje všetky požadované náležitosti, bude vylúčená z procesu hodnotenia. 

 

 D) Termín a miesto predkladania ponúk : 

      Lehota na doručovanie cenových ponúk je najneskôr  do  5.2.2020  do 15:00 hod.  

     Ponuky je možné doručiť poštou na adresu : Obec – obecný úrad Pečovská Nová Ves,   

     Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves alebo osobne do podateľne Obecného úradu,  

     v zalepenej obálke s označením :  „Cenová ponuka  - technika NEOTVÁRAŤ“   

     a so spiatočnou adresou   navrhovateľa  na obálke. 

 

       E) Ďalšie podmienky :  

        a) Obhliadku  predmetu súťaže  si možné dohodnúť   po predchádzajúcom  telefonickom   

             dohovore na tel. č. 051/4583121, 0907/062333  s p. Petrušom  /prednostom OcÚ/   

             v pracovných dňoch  v čase od 8:00 – 15:00 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 kúpnopredajnej  zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia   

         odpredaja  jednotlivej techniky uchádzačovi , ktorý ponúkol najvyššiu cenu Obecným   

          zastupiteľstvom v Peč. Novej Vsi. 

     g) Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 

 

 



III.  Záverečná informácia 

          Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať: 

         na adrese: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  

         na stránke obce: www.pecovska.sk  alebo  e-mailom na adrese urad@pecovska.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                      ..........................................                                               

 

                                                                        PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 : Cenová ponuka  

Príloha č. 2 : Súhlas so spracovaním osobných údajov 
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