
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

 
Stredná odborná škola služieb a lesníctva,Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica 

vyhlasuje  týmto ako správca majetku BBSK, Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281  a nasl.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  na odpredaj hnuteľného majetku 

 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola služieb a lesníctva, 9696 56  Banská Štiavnica 

IČO: 42317673 

DIČ: 2024134453 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, IBAN: SK85 8180 0000 0070 0052 5896  

V zastúpení: PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy 

Telefonický kontakt: 0911240901 

 

1/Predmet obchodnej verejnej  súťaže: 

Predmetom verejnej obchodnej súťaže je prebytočný majetok Banskobystrického 

samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 

969 56 Banská Štiavnica podľa rozpisu uvedeného v zozname. 

 

2/Zoznam prebytočného majetku 

Inventárne číslo      Názov majetku                                    Primeraná  cena          

6-451/9                Motocykel Jawa (vyžaduje GO)                     50,-   EUR    

93207014            Škoda Octavia Combi  (vyžaduje GO)          200,-  EUR          

 

Záujemcovia v prípade záujmu o obhliadku ponúkaného  majetku  môžu kontaktovať 

zodpovedných zamestnancov  na  telefónnych číslach nasledovne: 

Bc. Milan Ivanič               t.č. 0902078079 

PhDr. Viera Gregáňová    t.č. 0911240901 
 
3/ Podmienky  súťaže: 

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na informačnej tabuli Strednej odbornej školy služieb 

a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica, webovskej stránke školy 

www.sosbs.sk v časti obchodné verejné súťaže a v regionálnej tlači dňa 8.8.2019 

Víťazom súťaže bude ten účastník, ktorý bude spĺňať podmienky súťaže a ktorý ponúkne 

najvyššiu sumu.             

 

4/Cenová ponuka musí obsahovať: 

- presnú špecifikáciu prebytočného majetku /uviesť inventárne číslo, 

typ motorového vozidla (názov)/  

- fyzické osoby - osobné údaje záujemcu /meno, priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, fotokópia OP  a tel. kontakt/, 

- právnické osoby -výpis zo živnostenského registra  

 

Záujemcovia o prebytočný majetok sú povinní zaslať cenové ponuky v hodnote EUR 

v zalepenej obálke do 23.08.2019  do 10.00 hod. na adresu: 

 

Stredná odborná škola služieb a lesníctva 

Kolpašská 1586/9 

969 56 Banská Štiavnica 
 

http://www.sosbs.sk/


Uvedený dátum je súčasne rozhodujúcim dátumom, kedy ponuka musí byť doručená na 

uvedenú adresu. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnotenia 

ponukového konania. 

 

V pravom hornom rohu obálky výrazne uveďte „inventárne číslo a názov majetku – Verejná 

obchodná súťaž – neotvárať“  

 

Ponúkaná cena za predmet verejnej obchodnej súťaže nesmie byť nižšia ako uvedená 

primeraná cena. Cenové ponuky vyhodnotí komisia zvlášť za každé vozidlo.  

Komisia bude považovať cenovú ponuku záujemcu za záväznú, pričom rozhodne o víťazovi  

konania. 

 

V prípade zhodných ponúk viacerých záujemcov, komisia rozhodne, ktorého záujemcu osloví 

ako víťaza. 

 

V prípade, že záujemca od kúpy predmetu prebytočného majetku odstúpi, bude oslovený ako 

víťaz verejnej obchodnej súťaže iný záujemca, ktorého vyberie komisia na základe ponúkanej 

ceny.  

 

Ak záujemca chce zaslať cenovú ponuku na viac vozidiel je povinný predložiť svoju 

ponuku na každé motorové vozidlo zvlášť v samostatnej obálke.   

 

Navrhovateľ si vyhradzuje právo, že osloví iba víťazov 

 

 V Banskej Štiavnici 08.08.2019 

 

 

 

                                                                                      PhDr. Viera Gregáňová 

                                                                                           riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

tel/fax   IČO   e-mail    internet                                   
0911240901  42317673  sekretar@sosbs.sk  www.sosbs.sk 

http://www.sosbs.sk/

