
Mesto Sabinov 

 

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zásad pre hospodárenie s majetkom mesta Sabinov, Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Sabinove č. 46 zo dňa 16.4.2015 a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 
v y h l a s u j e  

 
obchodnú verejnú súťaž 

 
o najvhodnejší návrh  

na predaj - motorového vozidla značky OPEL COMBO-C SB 360 AN 

 
 

1. Predávajúci/vyhlasovateľ:  
Mesto Sabinov 

Námestie slobody 57 

083 01 Sabinov 
Zastúpené: Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

 
2. Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

Odpredaj motorového vozidla značky OPEL COMBO-C  
Držiteľ vozidla: Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov 

Rok výroby: 2005 

Číslo technického preukazu: SC 944760 
Zdvihový objem motora:  1 364 cm3 

Výrobné číslo motora: WOLOXCF0663016648 
Druh vozidla: osobné vozidlo 

Druh karosérie: AF Viacúčelové vozidlo 

Farba: 10 U biela 
Stav vozidla: nepojazdné – nutná oprava motora. 

TK: neplatná. 
EK: neplatná. 

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
Meno: Darina Karnišová 

Email: darina.karnisova@sabinov.sk 
Tel.: 051/4880423, 0905/789515 

 
4. Účel predaja: 

predaj motorového vozidla na náhradné diely. 

 
5. Minimálna kúpna cena: 

845 € 
 

6. Podmienky účasti v súťaži: 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby a právnické osoby. Každý účastník súťaže predloží pri 
podaní návrhu vyhlasovateľovi: 

 V prípade podnikateľov:  

fyzická osoba – živnostník – kópiu výpisu zo živnostenského registra (nie staršiu ako 1 
mesiac), 

právnická osoba – kópia výpisu z obchodného registra (nie staršia ako 1 mesiac), 
 čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči príslušnému daňovému úradu, 

sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani 

v konkurze, a že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie. 

Súťažný návrh musí byť predložený v slovenskom jazyku. 



 

 

7. Obsah súťažného návrhu: 
 ponuka kúpnej ceny, 

 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 6. 

Poznámka: Ponúkaná cena nemá byť nižšia ako je uvedená minimálna cena za odpredaj 

vozidla.  
 

8. Spôsob podávania súťažných návrhov: 

Navrhovatelia sú povinní doručiť, alebo zaslať záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke 
s označením: 

 
 „Obchodná verejná súťaž –OPEL COMBO-C – Neotvárať“ 

 
Na adresu :  Mesto Sabinov 

         Námestie slobody 57 

         083 01 Sabinov 
 

alebo osobne na podateľni MsÚ v Centre 1. kontaktu pre občanov. 
 

9. Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 17. októbra 2019 do 15.00 h. 
Rozhodujúcim je dátum zaevidovania návrhu v podateľni Mestského úradu v Sabinove. Návrh 

musí byť do uvedeného termínu doručený, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný 
deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné návrhy do výberového konania boli doručené po 

termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 
Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní meniť, ani dopĺňať. Do súťaže 

nemožno zaradiť návrh, ktorý bol predložený po termíne určenom v týchto podmienkach, 

a ani návrh, ktorého obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia 
odmietne. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

 
10. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie zmluvy: 

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke mesta www.sabinov.sk. 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne a zároveň  s ním bude 
uzatvorená kúpna zmluva. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli budú o tejto 

skutočnosti upovedomení písomne. 
 

11. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov: 
Kritériom pri výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia kúpna cena. Pri 

rovnosti ponúk kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky, pričom 

zvýhodnená bude tá ponuka, ktorá bola vyhlasovateľom doručená skôr. 
 

     12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
Kedykoľvek zrušiť túto obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali 

návrhy, písomne upovedomení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta www.sabinov.sk. 
Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu. 

Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa 

uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z verejnej obchodnej súťaže. 

 
 

V Sabinove, dňa 4. septembra 2019 
 

 
 

         Ing. Michal Repaský 

           primátor mesta 

http://www.sabinov.sk/
http://www.sabinov.sk/

