
Zámeĺ priameho pľedaja majetku
BratisIavského samosprávneho kraja

1. Vyhlasovatel':
Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
SídIo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
lčo: so 063 606
V zastúpení: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda

zverejňuje na základe ustanovenÍ zákona 44612001 Z' z' o majetku vyšších územných
celkov v súlade s čl. 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského
samosprávneho kraja

svoj zámer na odpredaj majetku samosprávneho kraja formou priameho predaja

2. Špecifikácia predmetu priameho predaja

Predmetom predaja je hnutel'ný majetok:
Predajné zvyšky vozidla Škoda octavia Combi 2.0 TDl Elegance/Style 4x4 DSG,
E.C.V.: B1191 LB

Stručný popis:

Značka a typ vozidla

Výrobca:
Rok výroby:
Zdvihový objem valcov motora:
Maximálny výkon motora:
Predpísané palivo:
Dátum prveho uvedenia do prevádzky:
Počet najazdených kilometrov

Škoda octavia Combi 2.o TDl
Elegance/Style 4x4 DSG
Škoda Auto a.s., CZE
2015
1968 cm3
135 kW
Nafta
9.12.2015
64104

Vozidlo bolo totálne poškodené pri dopravnej nehode' Na vozidle boli poškodené skupiny
skriňa a výbava karosérie azadná náprava (ĽP a ĽZ blatník, ĽP aĽZdvere, ľavý podbeh,
skríŽená celá karoséria, ĽZ koleso, zadný náraznÍk s prísl., el. výbava vozidla - RJ,
napínače bezp' pásov, zadné park. senzory atd'.).

3. Cena: 9000 EUR

4' obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si mÔŽu predmet priameho predaja obhliadnuť
Kontaktná osoba: Mgr' Náčiniak, tel. č"' 02l 48 264 346

5. Typ zmluvy: kúpna zmluva podl'a občianskeho zákonníka

6. Lehota a spôsob predIoŽenia návrhu:
Navrhovatel'predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:
a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladat' návrhy: do 29.4.2022 , do

12.00 hod - v uvedenej lehote musí byť návrh doručený na adresu vyhlasovatel'a,

02/ 48 264 137



b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručit': Urad Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložit': slovenský
d) Foľma predloženia návľhu: Všetky poŽadované dokumenty, ktoré budú súčasťou

návrhu je nutné doručit'v papierovej forme v uzavretom obale označenom názvom
a sídlom navrhovatel'a a heslom: ,,Návrh na odkúpenie - Škoda octavia BLĺ 91LB,
NEoTVÁRAŤ,,.

e) PredloŽený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:
identifikačné Údaje navrhovateľa (pri F'o.: meno, priezvisko, rodné priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.o: obchodné meno,
sídlo, lČo, DlČ, DlČ DPH, štatutárny orgán s uvedenÍm oprávnenostiku konaniu),
označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a emailovú adresu,
na ktorú mu bude vyhlasovateľom oznámený výsledok a termín elektronickej
aukcie,
navrhnutú kúpnu cenu za predmet predaja, pričom táto musí byt' minimálne
9000 €,
písomné čestné prehlásenie navrhovatel'a, Že súhlasís podmienkami uvedenými
v článku 9. tohto oznámenia,
ýzické osoby priloŽia písomný súhlas so spracovanĺm a zverejnením svojich
osobných Údajov

Návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termĺne odovzdania nebudú
prijaté. Návrh nemoŽno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi'

7. Rozsah a úplnost'návrhu
Návrh musí byt' predložený v súlade s podmienkami vyhlasovateľa a v poŽadovanom
rozsahu.

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návľhu na uzavretie zmluvy
a) Výberová komisia skontroluje včasnosť a Úplnosť ponuky. V prípade, Že ponuka

nesplnĺ jedno z týchto kritérií, bude vyradená. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnut'všetky predloŽené návrhy alebo priamy predaj zrušiť.

b) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na zasaclnutí kclmisie najneskôr clo 15 dní od
ukončenia predkladania ponúk.

c) V prípade, Že bude predloŽená viac neŽ jedna ponuka, uskutoční sa súťaŽ formou
elektronickej aukcie' Navrhovatel'om bude oznámený termín konania elektronickej
aukcie, pričom jej výsledok bude predloŽený na schválenie predsedovi BsK.
RozhodujÚcim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je výška kúpnej ceny za
predmet predaja.

d) Prevod vlastníckeho práva k predmetnému hnuteľnému majetku podlieha schváleniu
predsedom BSK. Po schválenÍ prevodu bude s vít'azným uchádzačom uzatvorená
kúpna zmluva.

9. Ďalšie podmienky vyhlasovatel'a:
a) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky prevodu priamym predajom, prípadne

odmietnuť všetky predloŽené ponuky
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky vyhláseného

prevodu priamym predajom,
c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti návrhu z hl'adĺska

poŽiadaviek vyhlasovateľa uvedených v podkladoch, vyradiť návrh zo sút'aŽe,
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia

obsah návrhu, vyzvat uchádzača na jeho doplnenie,



e) vyhlasovatel' neuhrádza navrhovatel'om Žiadne náklady spojene s účasťou,
f) v prípade, Že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva

z dôvodov na strane navrhovateľa, mÔŽe vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu
s navrhovateľom, ktoný sa vo vyhodnotení súťaŽe umiestnil ako d'alšív poradí,

g) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy aj v prípadoch, ak
z akýchkol'vek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie zmluvu
v lehote určenej vyhlasovateľom súťaŽe,

h) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnut' navrhovateľa v prípade, ak tento je, alebo
v minulosti bol dlŽníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriad'ovateľskej
pôsobnosti, resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť,

i) minimálna kúpna cena je 9000 EUR,
j) rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najvyššia ponúknutá cena,
k) kúpnu zmluvu je navrhovateľ povinný uzatvoriť do 60 dní od schválenia viťaza súťaŽe

3 0, 0$. 2022

V Bratislave dňa

Zavy ľa
lng. Patr M n, MA


