
Ponuka a podmienky predaja (prevodu) majetku Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Dolnom Kubíne  

č. 1/2022  

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina (ďalej 

len „škola“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM ŽILINSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (ďalej len „Zásad“) zverejňuje podmienky predaja majetku v správe školy 

s prihliadnutím na článok 14, ods. (2), písm. (d) zásad a podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov: 

-  automobil Avia, typ: A 31.1 N, karoséria valníková, ŠPZ: DK 412AM (Dočasne odhlásená), výrobné číslo 

E22N008518, inventárne číslo H66, rok výroby 1992, farba vozidla: modrá, auto nemá platnú STK ani EK, 

posledná platnosť technickej a emisnej kontroly: 14.10.2021. Na automobil Avia bol vypracovaný znalecký 

posudok znalcom v odbore cestná doprava Ing. Jánom Rabčanom, znalecký úkon č. 73/2021 zo dňa 

15.12.2021.  Stav a vybavenie sú charakterizované v znaleckom posudku. 

Podmienky predaja:  

1. Ponuková cena za predmet predaja  – minimálna cena je stanovená na 480 € ako súčet stanovenej 

hodnoty vozidla podľa znalca z odboru cestnej dopravy (420 €) a sumy zaplatenej za znalecký 

posudok (60 €). 

2. Škola bude predmet predaja inzerovať na verejne dostupných internetových stránkach slúžiacich na 

inzerciu predaja automobilov (www.bazoš.sk, www.autobazar.eu, www.autobazar.sk, atp.), 

a v regionálnej tlači, s odkazom na tento zámer zverejnený na webovej stránke školy.  

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je: do 29. 04. 2022. 

4. Písomnú ponuku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu školy: skola@sosdk.sk, aby bola 

doručená a zaevidovaná v jej e-mailovej schránke do 29. 04. 2022 do 12:00 hod. 

5. Ponuka záujemcu musí obsahovať:  

- pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,  
- pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, 

IČ DPH (ak je pridelené) 
- pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), 
- ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady. 

6. Záujemcovia zasielajú svoje ponuky na e-mailovú adresu školy tak, že v predmete e-mailu musí byť 

uvedené „Predaj auta č. 1_2022“.   

7. Obhliadka predmetu predaja sa uskutoční v piatok 22. 04. 2022 v čase od 10:00 h. do 11:00 h., na 

adrese školy, prípadne podľa osobitnej dohody na tel. čísle: 0918 370 851. Informácie o predmete 

predaja je možné získať u kontaktnej osoby: Ing. Miloš Kubáň, zástupca riaditeľa školy pre TEČ, 0918 

370 851, kuban@sosdk.sk. 

8. Škola si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť podmienky predaja, prípadne odmietnuť všetky 

predložené ponuky záujemcov. Škola neumožňuje záujemcom predloženú ponuku meniť ani odvolať. 

Škola má právo vyzvať záujemcu na odstránenie formálnych nedostatkov predloženej ponuky. 

9. Každý záujemca je oprávnený oboznámiť sa so znaleckým posudkom priamo na adrese školy, 

u kontaktnej osoby: Ing. Miloš Kubáň, 0918 370 851.   

10. Škola si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za 

predmet predaja (ďalej ako „najvyššia ponuka“). 

11. Ak viacero záujemcov ponúkne škole za predmet predaja rovnakú sumu, škola si vyberie ponuku toho 

záujemcu, ktorého ponuka bola škole doručená na e-mailovú adresu školy ako prvá. 

12. Škola si vyhradzuje právo vôbec neprihliadať na zjavne absurdné ponuky záujemcov. 

13. Škola si vyhradzuje právo vôbec neprihliadať na ponuky záujemcov s navrhovanou cenou za predmet 

predaja nižšou ako minimálnou cenou za predmet predaja uvedenou v bode 1 tohto zámeru vyššie 

(t.j. za cenu nižšiu ako 480€).    

14. Škola vyzve záujemcu, ktorý predložil najvyššiu ponuku, aby sa v stanovenom termíne dostavil do 

školy na podpis kúpnej zmluvy na predmet predaja. Ak sa záujemca v stanovenom termíne do školy 

nedostaví, škola:  



- vyzve ďalšieho záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku ktorá bola škole doručená ako 

ďalšia v poradí podľa bodu 11 zámeru vyššie, a ak takého niet,  

- škola vyzve ďalšieho záujemcu, ktorý ponúkol druhú najvyššiu sumu za predmet predaja ako 

prvý v poradí podľa bodu 11 zámeru vyššie, atp. až do uzavretia zmluvy.  

15. Škola môže so záujemcom vybratým podľa bodu 14 tohto zámeru uzatvoriť kúpnu zmluvu, v ktorej 

určí okrem podstatných náležitosti zmluvy ostatné podmienky predaja, práva a povinnosti zmluvných 

strán. Kúpna zmluva musí byť v súlade s §9a ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z., o majetku vyšších 

územných celkov (ŠO, blízke osoby ŠO). Náležitosťou kúpnopredajnej zmluvy bude schválenie 

predsedníčkou ŽSK v zmysle Čl. 14 ods. 4 Zásad hospodárenia ŽSK. Cenu ktorú tento záujemca 

škole ponúkol za predmet predaja, nie je možné meniť, ani sa o takej zmene neskôr dohodnúť. Všetky 

náklady na prevod vozidla hradí kupujúci.  
16. Pred samotným uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy škola vykoná test štátnej pomoci v zmysle Čl. 14 

ods. 3 Zásad hospodárenia ŽSK.  

17. Poradie záujemcov stanovené podľa bodov 11 a 14 tohto zámeru bude zverejnené v tabuľke  

záujemcov na web stránke školy po 29.04.2022. Škola zašle všetkým záujemcom e-mail obsahujúci 

link na takto zverejnené poradie, spolu s ich jedinečným identifikátorom, slúžiacim na identifikáciu ich 

ponuky a jej poradia v tabuľke.   

 
 
 

V Dolnom Kubíne 06. 04. 2022                                                  

 RNDr. Peter Ištván 

 riaditeľ školy 


