OBEC OTRHÁNKY
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj
nadbytočného majetku obce

Číslo návrhu
2/2012

Obec Otrhánky na základe Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona 507 /2010 Z.z.
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj prebytočného majetku s týmito podmienkami.

Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude osobný automobil Škoda Forman
ŠPZ: BN 158BA
Počet najazdených km: 249122
Rok výroby: 1994
Zdvihový objem valcov: 1289 cm3
VIN: TMBCFF200R0970906
2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 120,- Eur
3. Súťažiaci prijíma nasledovné podmienky:
- zabezpečí na vlastné náklady prepis vozidla na DI v Bánovciach nad Bebravou.
- V prípade výhry zaplatí kúpnu sumu do 5 dní od vyhlásenia výsledkov.
- Kúpnopredajná zmluva bude takisto podpísaná najneskôr do 5 dní od vyhlásenia
výsledkov súťaže.
- Kupujúci sa vzdáva práva na reklamovanie vady predávaného majetku, nakoľko si je
vedomý toho, že sa jedná o staršie vozidlo a jeho stav zodpovedá veku vozidla a počtu
najazdených km.
4. V prípade nesplnenia podmienok má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy
5. Súťažiaci berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy nastávajú doručením písomného
oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká.
6. Vozidlo je pojazdné s platnou STK a EK.

Ostatné podmienky súťaže
1. Technické podmienky o vozidle poskytne starosta obce RNDr. Ladislav Gieci na tel. Čísle 038
7603806, alebo 0905 973619.
2. Návrhy na odkúpenie vozidla podávajte písomne na adresu: Obec Otrhánky č.9, 956 55
Otrhánky, v zalepenej obálke s výrazným označením: „NEOTVÁRAŤ SÚŤAŽ ŠKODA FORMAN“.
Túto obálku vložte do druhej obálky sa označením prihláška do súťaže, kde okrem
spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzatvorenie zmluvy vložte list s identifikačnými
údajmi o osobe súťažiaceho ( pri právnickej osobe, názov, právna forma, sídlo a IČO, pri
fyzickej osobe, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia.) Obálky je možné odovzdať
i priamo na Obecnom úrade v Otrhánkach.
3. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa: 25.10.2012 o 15:30 hod.
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4. Súťaž bude vyhodnotená najneskôr do 31.10.2012 a výsledky budú súťažiacim oznámené
najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.
5. Návrh ponuky je po predložení neodvolateľný.
6. Opravy chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
7. Predložené návrhy je možné meniť a dopĺňať, len v prípade ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie
návrhov.
8. V prípade nesplnenia súťažných podmienok bude návrh automaticky vylúčený zo súťaže.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť súťaž bez
udania dôvodu.

V Otrhánkach dňa: 8.10.2012

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky

