
Vyhlásenie veľeinei obchodnei sút'aže na pľedai hnuteloného maietku Obce Staškov

Vyhlasovatel' oVS: obec Staškov
so sídlom: ul.JozefaKronęra č.588, 0Ż3 53 Staškov
IČo: O03l42g3
DIČ: 2O2O55327l
Zastúpená: Ing.LadislavomŠimčiskom - starostom obce
Bankové spojenie: Primabanka Slovensko,a's.pobočka Čadca
Číslo účtu: SKsl 5600 0000 0002 7961 500t

Obec Staškov
Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaŽ v súlade s $ 9a ods.l písm. a) zákona SNR č.l38/1991 Zb.o majetku obcí v znení
nęskorších predpisov s pouŽitím |i 28l až $288 zákona č.5l3/l99l Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluly na pľedaj hnutel'ného majetku
obce Staškov: vozidlo Avia 3 1.1. K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.

Kategóľia vozidlazł. Úzltkové vozid\á, špeciálne úŽitkové vozid|áa ich modifikácie na podvozkoch
uvedenýchvozidiel (kategória N)

Podkategória vozidla 4'2Úzítkove vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3501kg do l2000 kg.

Znaćka a typ vozidla:Avia 3l.l. K typ SUB MP l3-2.

Výrobné číslo vozidla: TNHA3 1KH004870

Identifikačné číslo motoľa:7 l2,l 8,0

Výľobca: AVIA

Rok výroby: l987

Predpísané palivo:nafta motorová

Zdvihový objem válcov:3590cm3

Maximálny výkon motora:60 kW

Doplňujúce údaje: - Vozidlo je plne funkčné vrátane nadstavby (pravidelný servis, pravidelné ľevíze).
- Vozidlo ję dočasne odhlásené z ęvidencie motoroých vozidiel a je moŽné ho opätovne prihlásiť
- obhliadka vozidla je moŽná po dohode na tel.č. 0948 610807 - Petęr Palica

Identifikačné údaj e vyhlasovatel'a/pľedávaj úceho/

Názov: obec STAŠKoV
Sídlo: ul.JozefaKronera č.588, 023 53 Staškov
Zastúpený: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko' a.s. Čadca
číslo účtu: 027961500l/5600
IČo: OO3l4293
DIČ: 2020553271
(ďalej len vyhlasovatel')

Podmienkv obchodnei veľeinei srit'aže:



l. Minimálna poŽadovaná Qęrra za ktoru sa hnutel'ný majetok obce Staškov ponúka na predaj je stanovená na
záHade znaleckého posudku a je vo vyŠke : 3527,00 € s DPH .

2.Kritériom hodnotenia návrhov je najvyššia ponúknutá cena'

3. súťaŽ sazačíĺa3, máiaŻ022.j.dňomjej zverejnenia na úradnej tabuli obce StaŠkov, na internetovej stránke
obce Staškov www.staskov'sk'

4.návrh do súťaŽę predkladájej účastník v neporušenej, zalepenej obálkę, na ktoru uvedie meno,adresu
účastníka, meno, adresu vyhlasovatel'a a označęnie obchodná verejná sút'až'Cenová ponuka na predaj
vozidla Avia s nadstavbou s ľamenom a klietkou- neotváľat"' v termíne do 30.mája 2022 do l5,00 hod.

V obálke účastník pľedloží:

ďdoklad preukazujúci totoŽnosť účastníka: fyzická osoba- kópiu občianskeho preukazu, fyzická osoba
podnikatel'- kópiu občianskeho preukazu a výpisu zo Živnostenského listu alebo iného registra, právnická
osoba- original, resp' overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staľŠiu ako 3 mesiace

b/ písomný súhlas záujemcu o pouŽití osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaŽe v zmysle zákoĺa č.

l8l20l8Z'z. o ochĺane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektonich zákonov v znení neskorších predpisov
/je k dispozícii na www.staskov.sk, alebo na obecnom úradę Staškov ,predkladá ho fyzická osoba a Ęzickźĺ
osoba podnikatelT

c/ písomný súhlas záujemcu s podmienkami súťaŽe ije k dispozícii na www'staskov.sk, alebo na obecnom
úrade Staškov.

5. účastník nemôŽe označiť údaje svojho návrhu ako dôvęrné
6. hlavným kĺitériom súťaŽe bude najvyššia cena ponúknutá cęnazapredajhnutel'ného majetku obce Staškov
7. obálka musí byť doručená osobnę na podatel'ňu obce Staškov, alebo poštou na adresu: obec StaŠkov, Jozefa
Kĺonera 588' 023 53 Staškov, tak' abyjej prijatie bolo zaevidované najneskôľ v posledný deň určený na
predkladanie súťaŽných ponúk t.j. do 30.máia 2022 do l5,00 hod.

8. do súťaŽę nębude zahlĺrutý návrh, ktoý nespĺňa obsahové, alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaŽę,
alebo bol predloŽený po lehote určenej v podmienkach súťaŽe

9. vyhodnotenie súťaŽe sa uskutoční na najbliŽšom rokovaní obęcného zastupitel'stva obcę Staškov.
l0. oznámenie o výsleđku obchodnej verejnej súťaŽe bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od
r,yhodnotenia súťaŽe.

l 1. vyhlasovatel'si vyhĺadzuje právo

ď odmietnuť všetky predloŽené návrhy
b/ súťaŽ zrušiť
cl prediŽíť lehotu na vyhlásenie qýsledku súťaŽe

Účastníci súťaŽe môŽu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrhy ceny, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov, lęn na základe výzvy vyhlasovatel'a a v ním stanovenej lehote.
l2. za úspešného účastníka bude vyhlásený ten, ktoý splní všetky podmienky súťaŽe a ponúkne najvyššiu cenu
za ponúkaný prebyočný hnutel'ný majetok obce Staškov vozidlo "Avia s nadstavbou s ramęnom a klietkou"
13. účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaŽi
14' Sút'aŽ ję platná, ak sa na nej zúčastní najmenej l súťaŽiaci, ktoý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej
súťaŽę

l 5. v prípađe rovnakej ponúknutej ceÍLy za ponúkaný prebytočný hnutel'ný majetok obcę Staškov rozhodne
skorší termín doručęnia návrhu vyhlasovatel'ovi
l6. obęc Staškov nie je platcom DPH

Ing. Ladislav Šimeisko
Starosta obce

V Staškovę, dňa 02.05. 2022


