
Predaj osobného motorového vozidla, ktoré je prebytočným majetkom štátu 

 

 

1. Správca majetku  

Názov:  Spojená škola internátna 

Sídlo:   Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča 

IČO:   42085390 

DIČ:   2820003054 

 

 

2. Predmet ponuky 

Motorové vozidlo Škoda Favorit 136 L, evidenčné číslo LE 468 AB, vyhlásené za prebytočný 

majetok školy, na základe rozhodnutia zo dňa 11. 2. 2021. 

 

Značka a typ vozidla:    ŠKODA FAVORIT  136 L   

Kategória vozidla:     osobné vozidlo 

Dátum prvej evidencie /rok evidencie/: 20.11.1989 

Zdvihový objem valcov motora:   1289,0  

Evidenčné číslo:     LE 468 AB 

Farba:       biela  

Počet najazdených km:   108 800 

Platnosť TK do:     27. 2. 2021 

Platnosť EK do :     28. 2. 2021 

 

Vozidlo je nepojazdné, potrebuje opravu, karoséria je napadnutá hrdzou.  

 

3. Hodnota 

Požadovaná kúpna cena určená na základe priemernej ceny na internetových inzertných 

webových stránkach za predmet ponuky uvedený v bode 2.1. je    277,00 €. 

 

4. Dorozumievanie 

Dorozumievanie medzi správcom a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé 

zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií možno doručovať 

osobne, poštou, kuriérskou službou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, ak ďalej nie je 

uvedené inak.  

 

5. Obhliadka 

Ponúkané motorové vozidlo je k dispozícii k obhliadke na vyžiadanie v Spojenej škole 

internátnej, N. Š. Kluberta 1, Levoča.  Termín obhliadky si je potrebné dohodnúť na základe 

telefonického dohovoru na telefónnom čísle 053/451 2535,  kontaktná osoba: Anna Tokárová, 

s dostatočným časovým predstihom, najneskôr však v deň predloženia ponuky.  

 

6. Predkladanie ponúk 

6.1. Záujemca môže do ponuky predložiť iba jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať 

ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou : cena za motorové vozidlo.                 Ponuky 

nižšie ako požadovaná kúpna cena v bode 3 nebudú akceptované. 

6.2. Ponuka musí byť predložená v písomnej forme, ale nie v rukopise. 

6.3. Záujemca predloží ponuku v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke označenej na 

prednej strane identifikačnými údajmi záujemcu, heslom „Neotvárať – ponuka – auto“ 

poštou, kuriérskou službou alebo osobne na adresu Spojená škola internátna, Námestie 

Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča v lehote najneskôr do 25. 02.2021 do 14.00 hod... Za 



deň doručenia ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo 

osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi. 

6.4.  Ponuka, ktorá bude doručená po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk nebude 

zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená. 

6.5.  Ponuky doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom 

nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie. 

6.6. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca, a to bez 

akéhokoľvek nároku voči správcovi. 

 

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Najvyššia ponúknutá cena za motorové vozidlo. Ak záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú 

ponuku odstúpi od uzavretia kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa §588 a následne zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona NR SR č. 278/1933 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „kúpna zmluva“) správca môže vyzvať na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu s cenovou ponukou vo výške aspoň požadovanej 

kúpnej ceny. 

 

8. Vyhodnotenie ponúk 

8.1.  Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25. 2. 2021 v budove správcu na adrese uvedenej 

v bode 6.3. o 14.00  hod. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto 

vyhodnotenia ponúk. 

8.2.  Záujemca, ktorý predloží ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovaná 

kúpna cena, bude vyhodnotený ako neúspešný. 

8.3.  Každému záujemcovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, správca zašle oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky do piatich pracovných dní od vyhotovenia. 

Víťazovi zašle oznámenie o prijatí ponuky, ostatným záujemcom oznámi dôvod 

neprijatia ponuky. 

8.4. Správca môže uzatvoriť kúpnu zmluvu, ak najmenej jeden záujemca ponúkne 

požadovanú kúpnu cenu. Správca uzavrie kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý 

ponúkne najvyššiu cenu. Ak najvyššiu rovnakú cenu ponúkli viacerí záujemcovia, je 

správca povinný vyzvať ich na jeho zvýšenie tak, aby do piatich pracovných dní od 

doručenia tejto výzvy predložili novú ponuku správcovi. Ak vyzvaní záujemcovia 

ponúknu v tejto lehote opäť rovnakú cenu, správca ich opätovne v rovnakej lehote vyzve 

na jej ďalšie zvýšenie. Tento postup správca opakuje, až kým nevyhodnotí jedinému 

záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou. 

8.5. Správca je povinný odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu 

nedosiahne požadovanú kúpnu cenu. 

 

9. Prijatie ponuky 

9.1.  Správca uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným záujemcom najneskôr do 30 dní odo dňa 

prijatia cenovej ponuky s najvyššou cenou. 

9.2.  Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu kúpnej zmluvy, správca môže začať rokovať 

o návrhu kúpnej zmluvy s ďalším záujemcom, ktorého ponúknutá cena za motorové 

vozidlo bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia ako požadovaná kúpna 

cena. Ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, takýto postup môže správca opakovať aj 

s ďalšími záujemcami. 

 

V Levoči dňa 18. 2. 2021 

 

 

Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 

                            riaditeľka školy 


