
Z á p i s n i c a z otvárania a vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

 

o najvhodnejší návrh na predaj 

motorového vozidla značky Škoda Fabia SB 318 AL, 

ktoré sa konalo 12.8.2021 o 13:00 na MsÚ Sabinov. 

 

 

Mesto Sabinov vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj motorového vozidla Škoda     

Fabia SB 318 AL. Súťaž bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Sabinov od                                     

25. júna 2021 do 1.augusta 2021, na internetovej  stránke mesta od 25. júna 2021 a v tlači 

Spravodajca mesta Sabinov v mesiaci júl – august 2021.  

 

Primátor mesta vymenoval na základe menovacích dekrétov komisiu na otváranie 

          a vyhodnocovanie súťaže v zložení:   -     Mgr. Lukáš Janiga, 

- JUDr. Katarína Juricová, 

- Jana Semanová.  

                        

Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných návrhov dňa 12. augusta 2021 o 13:00 hod., 

oboznámila sa s pravidlami obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli mestom Sabinov 

zverejnené obvyklým spôsobom. Zároveň si dohodla postup a spôsob posudzovania 

a vyhodnocovania súťažných návrhov. 

         

         Podmienky účasti obchodnej verejnej súťaže: 

- Minimálna predajná cena bola stanovená vo výške 441 € (slovom 

štyristoštyridsaťjeden eur). 

- Hnuteľný majetok sa predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.  

- Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá musí obsahovať:  

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu, 

b) cenovú ponuku,  

c) čestné vyhlásenie záujemcu o kúpu, že má s mestom Sabinov vysporiadané 

finančné vzťahy (napr. uhradené miestne dane a poplatky  a pod. ) 

d) vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.  
 

Záväzné súťažné návrhy bolo možné podávať v termíne do 30.7.2021 do 12:00 hod.  

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, budú vylúčené z procesu hodnotenia.  

 

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. 

 

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. 

 

 



Postup posudzovania návrhov 

Predložený návrh bol posudzovaný z nasledujúcich hľadísk: 

- dodržanie lehoty na predkladanie návrhu, 

- dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu, 

- výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska podmienok súťaže. 

 

Do konca lehoty na predkladanie ponúk , t. j. do 30.7.2021 do 12:00 hod. boli doručené na 

Mestský úrad dve ponuky:     1. JUDr. Martin Palenčár, 

2. Mgr. Anton Tomčan. 

 

 

Komisia po preskúmaní súťažných návrhov konštatuje, že:  

- z hľadiska lehoty vyhovujú oba návrhy, 

- z hľadiska dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu, 

zodpovedajú oba podané návrhy,   

 

Návrh zahrnutý do súťaže 

Na základe výsledkov vyhodnotenia komisia konštatuje, že podľa vyhlásených podmienok 

súťaže je prípustné do súťaže zahrnúť oba návrhy.   

 

Výber najvhodnejšieho návrhu 

Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok a kritérií hodnotenia 

súťažného návrhu a v počte hlasov 3 odporúča prijať súťažný návrh od:  

 

JUDr. Martina Palenčára. 

 

Predložený návrh splnil podmienky súťaže, z tohto dôvodu komisia doporučuje prijať doručený 

návrh na predaj motorového vozidla Škoda Fabia SB 318 AL za ponúkanú cenu  601,00 €. 

 

 

 

Komisia ukončila svoju činnosť dňa 12. augusta 2021 o 13:30 hod.  

 

Komisia:  JUDr. Katarína Juricová 

 

                 Mgr. Lukáš Janiga 

       

      Jana Semanová                             


