Mestské lesy spol. s r.o. Bernolákova 36/11 , 968 01 Nová Baňa
Tel: 045/6856 729, e-mail: mslesynb@gmail.com

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na prevod hnuteľného majetku, osobného automobilu
A. PREDMET SÚŤAŽE

1.

Predmetom súťaže je predaj hnuteľného majetku, konkrétne osobného motorového vozidla
vo vlastníctve spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.:
Osobné motorové vozidlo SUZUKI VITARA
- Kategória vozidla:
- Počet najazdených km ku 22.3.2
- Dátum 1. evidencie:
- Zdvihový objem valcov:
- Max. výkon motora/otáčky:
- Predpísané palivo:
- Držiteľ:
- Počet držiteľov vozidla:
- Farba vozidla:
- Osvedčenie o evidencii vozidla,
- Platnosť technickej kontroly:
- Platnosť emisnej kontroly:
- Stav:

Ml
: 18 614 km
17.03.2020
1 373 cm3
103.00 kW/5 500 min-.l
BENZÍN
Mestské lesy spol. s r.o., IČO: 31588182
1
šedá metalíza
o: NB 502726
16.03.2024
16.03.2024
nehavarované, servisované

Vyhlasovateľ k obchodnej verejnej súťaži predkladá návrh záväzných zmluvných
podmienok, ktorý je súčasťou tohto dokumentu. Navrhovateľ bude predkladať ponuku návrh ceny za kúpu cestného motorového vozidla SUZUKI VITARA, ktorého identifikácia
je uvedená v tomto bode. Ponuka bude predložená na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto
dokumentu

2. Obhliadka predmetu: Navrhovatelia si môžu obhliadku predmetu obchodnej verejnej
súťaže dohodnúť telefonicky, alebo e-mailom u kontaktnej osoby:
- Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o..
- Telefónne číslo: + 421 903 527 385, lesynb@gmail.com
- Obhliadku je možné vykonať najneskôr do 30.05.2022 do 15.00 hod.
3. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške
slovom: scdemnásťtisíc eur, za celý predmet súťaže.

17.000,00

EUR

4. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave akom sa nachádza.

s

DPH,

B. PODMIENKY SUTAZE
1. Predaj hnuteľného majetku sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže s využitím
elektronického súťažného predaja.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu kompletne vyplnené požadované údaje:
• návrh na ponúknutú cenu za predmet súťaže, uvedenú v EUR, s dátumom a podpisom
záujemcu (príloha č. 1)
• identifikačné a kontaktné údaje navrhovateľa dôležité pre komunikáciu
v elektronickej aukcii (príloha č. 2 tohto dokumentu)
• čestné vyhlásenie, že predkladateľ ponuky bezvýhradne súhlasí s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 3 tohto dokumentu)
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže s úradne overeným podpisom, že ku
dňu podania návrhu nemá žiadne splatné záväzky voči spoločnosti Mestské lesy spol.
s r.o., mestu Nová Baňa a organizáciám zriadeným mestom (príloha č.4 tohto
dokumentu)
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(príloha č. 5 tohto dokumentu)
Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej ponuky ako dôverné.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, dopĺňať alebo
odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Miesto a lehota na podávanie návrhov:
lehota:
31.05.2022 - utorok do 10.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou
adresou záujemcu,
na adresu:
Mestské lesy spol. s r.o.,
Bernolákova 36/11,
968 01 Nová Baňa, s označením:
„OVS - ponuka SUZUKI VITARA - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční po skončení lehoty na podávanie návrhov.
6. Vyhlasovateľ OVS overí včasnosť a úplnosť predložených ponúk. Navrhovatelia nemajú
nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do OVS v termíne na
predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky účasti
v elektronickej aukcii, môže komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh
vyhodnotiť ako víťazný a elektronická aukcia sa nemusí uskutočniť.
8. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov, sa stanoví termín uskutočnenia
elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú považované ceny uvedené
v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia na predaj majetku.
9. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA za celý
predmet súťaže v EUR s DPH.
10. Priebeh súťaže aj s aukciou je neverejný.
11. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže oznámený
bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po vyhodnotení návrhu, v priebehu
predloženia len jedného návrhu. Rovnako vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po
ukončení súťaže upovedomí ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich
návrhy sa odmietli.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne elektronickou formou.
13. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená zmĺuva z dôvodov na
strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť kúpnu zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže s využitím elektronického súťažného predaja
umiestnil ako ďalší v poradí.
14. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípadoch, ak
z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu

v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo
v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, ktorá je zriadená mestom.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa (§
283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). Vyhlasovateľ túto skutočnosť
oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa (§ 287 ods.
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez
výberu súťažného návrhu. Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a
uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo
nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS.
Do elektronickej aukcie budú zaradené iba návrhy, ktoré budú zodpovedať podmienkam
uvedeným vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
19. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia súťaže, kde uvedie
víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich cenové návrhy.
20. Vyhlasovateľ schválil predaj predmetu súťaže dňa 23.02.2022 uznesením č. 19/2022 na
Mestskom zastupiteľstve mesta Nová Baňa

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh kúpnej zmluvy,
spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii kúpnej zmluvy, jej
podpise, uhradení kúpnej ceny a podaní žiadosti na prepis vozidla.
3. Označenie vyhlasovateľa ako predávajúceho je nasledovné:
Mestské lesy spol. s r.o.
Ing. Jozef Šmondrk
zastúpené
Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
sídlo:
31588182
IČO:
2020478636
DIČ:
SK2020478636
IČ-DPH:
Všeobecná
úverová banka, a. s.
Bankové spojenie:
SK05 0200 0000 0003 4974 7422
IBAN:
BIC:
SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej
zmluvy,
(b) zmluvná pokuta pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny je vo výške 0,1 %
z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy,
(c) osobitná podmienka: Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny,
(d) poplatok súvisiaci s prepisom vozidla hradí kupujúci,
(e) vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené súčasťou v tejto
obchodnej verejnej súťaži s využitím elektronického súťažného predaja,
5. Za podmienky celej súťaže sa považujú aj tieto podmienky zmluvy.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže na kontaktnú osobu: Ing.
Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01

Nová Baňa,
0903 527 385

na 2. posch., e-mail: lesynb@gmail.com, príp. na telefónnom čísle:

OVS je zverejnená na internetovej stránke Mesta Nová Baňa www.novabana.sk a spoločnosti
Mestské lesy spol. s r.o. www.lesynb.sk

V Novej Bani, dňa 13. mája 2022

Mesiské lesy spol. s r.o. ■'
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
IČO: 31588182.

DPH: SK202047863S

j Bystrici, Vložka č ,1236/S

Ing. Jozef Šmondrk
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1
Obchodný názov spoločnosti, alebo identifikácia fyzickej osoby, ktorá predkladá ponuka
Obchodná verejná súťaž na prevod hnuteľného majetku, osobného motorového
vozidla SUZUKI VITARA

NÁVRH NA PONÚKNUTÚ CENU
Identifikácia vlastníka osobného motorového vozidla:
Mestské lesy spol. s r.o.
Názov:
Bernolákova
36/11, 968 01 Nová Baňa
Sídlo:
31588182
IČO:
2020478636
DIČ:
IČ-DPH:
SK2020478636
Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti
Štatutárny orgán:

Kritéria na hodnotenie predložených návrhov:

SUZUKI VITARA

................................................................

(ponúkaná cena €
vrátane DPH)

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je platca DPH.

V ..................................... dátum........................

meno, priezvisko a podpis štatutárneho'zástupcu
alebo, podpis fyzickej osoby, ktorá predkladá návrh

Príloha č. 2

Obchodný názov spoločnosti, alebo identifikácia fyzickej osoby, ktorá predkladá ponuku
Obchodná verejná súťaž na prevod hnuteľného majetku, osobného motorového vozidla
SUZUKI VITARA
IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Identifikácia vlastníka cestného motorového vozidla:
Mestské lesy spol. s r.o.
Názov:
Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
Sídlo:
31588182
IČO:
2020478636
DIČ:
SK2020478636
IČ-DPH:
Ing. Jozef Šmondrk
Štatutárny orgán:
Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti:

...........................................................

Sídlo spoločnosti

...........................................................

Právna forma:

...........................................................

IČO:

.............................................................

DIČ:

............................................................

IČ-DPH:

............................................................

Štatutárny orgán

............................................................

Tel. kontakt:

............................................................

E-mailový kontakt:

alebo
Identifikácia fyzickej osoby
Meno a priezvisko:

..............................................................

Rodné priezvisko:

.............................................................

Bydlisko:

..............................................................

Dátum narodenia:

..............................................................

Rodné číslo:

..............................................................

Telefonický kontakt:

..............................................................

E-mailový kontakt:

................................................................
dátum.......................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

Príloha č. 3
Obchodný názov spoločnosti, alebo identifikácia fyzickej osoby, ktorá predkladá ponuku

Obchodná verejná súťaž na prevod hnuteľného majetku, osobného motorového vozidla
SUZUKI VITARA

Identifikácia vlastníka osobného motorového vozidla:
Mestské lesy spol. s r.o.
Názov:
Bernolákova 36/11,968 01 Nová Baňa
Sídlo:
31588182
IČO:
2020478636
DIČ:
SK2020478636
IČ-DPH:
Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti
Štatutárny orgán:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Čestne vyhlasujeme, že nami predložená ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené

vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže na prevod hnuteľného majetku, osobného
motorového vozidla SUZUKI VITARA a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,

ktoré by boli v rozpore s uverejnenou výzvou na predkladanie návrhov.

V ...................................... dátum........................

meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
alebo meno a priezvisko fyzickej osoby s podpis

Príloha č. 4

Obchodný názov spoločnosti, alebo identifikácia fyzickej osoby, ktorá predkladá ponuku

Obchodná verejná súťaž na prevod hnuteľného majetku, osobného motorového vozidla
SUZUKI VITARA

Identifikácia vlastníka osobného motorového vozidla:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ-DPH:
Štatutárny orgán:

Mestské lesy spol. s r.o.
Bernolákova 36/11,968 01 Nová Baňa
31588182
2020478636
SK2020478636
Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Čestne vy hlasujeme, že ku dňu podaniu návrhu v obchodnej verejnej súťaži na prevod
hnuteľného majetku, osobného motorového vozidla SUZUKI VITARA nemám žiadne

splatné záväzky voči spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., mestu Nová Baňa ani ostatným
organizáciám, ktoré sú zriadené mestom.

V ...................................... , dátum.......................

meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
alebo meno a priezvisko fyzickej osoby s podpis

Príloha č. 5
identifikácia fyzickej osoby, ktorá predkladá ponuku

Obchodná verejná súťaž na prevod hnuteľného majetku, osobného motorového vozidla
SUZUKI VITARA

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Meno a priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:

ako predkladateľ ponuky v obchodnej verejnej súťaži na kúpu osobného motorového vozidla
Suzuki Vitara vo vlastníctve spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. týmto ako dotknutá osoba v
zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeob. nariadenie o ochrane údajov)
dávam svoj súhlas
spoločnosti Mestské lesy spol. s r .o., IČO: 31588182 so sídlom Bernolákova 36/11, 968 01
Nová Baňa ako vyhlasovateľovi OVS na spracovanie osobných údajov, a to v rozsahu:

Meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo
na účel: spracovanie a vyhodnotenie predloženej ponuky

Tieto osobné údaje môžu byt' spracúvané len na vyššie vymedzené účely, a to po dobu
nevyhnutnú k ich spracúvaniu a archivácii. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným
údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa
neuskutočňuje.
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane
profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento
súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: lesynb@gmail.com
b) telefonicky: +421 45 6856 729
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním.
V...........................dňa .....................
podpis dotknutej osoby

