Výzva
na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce
Obec Bánov so sídlom Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov, v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje ponuku na predaj
prebytočného hnuteľného majetku obce priamym predajom.
1. Predmetom ponuky je prebytočný hnuteľný majetok obce: ➢osobné vozidlo ➢ LADA VAZ
2121 . Rok výroby 1988 . Minimálna cena 500,00 €.
2. Obhliadka prebytočného hnuteľného majetku, určeného na priamy odpredaj, je možná po
dohovore sa na Obecnom úrade v Bánove alebo na mobilnom telefónnom čísle 0903 150 002
v pracovných dňoch od 10.9.2019 do 18.9.2019 od 08:00 hod do 15.00 hod.
3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 20.9 2019 do 12.00 hodiny.
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Bánove alebo poštou na
adresu: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
4. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke,
viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA – NEOTVÁRAŤ“.
5. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, telefónne číslo
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú
štatutárnym orgánom
b) Presné označenie hnuteľnej veci, ktorá je predmetom kúpy, a to tak ako je uvedené v bode č.
1 tohto zámeru
c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľnú vec
d) Vyhlásenie – Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 ods. 1 až 4 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri
prevádzke informačných systémov a v súlade s Čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri Strana 2 z 8 spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
6. Osobné vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas
doručenia ponuky.
Obec Bánov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky
predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
7. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi starosta obce do 7 dní od ukončenia súťaže.
Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Obecného úradu pri podpise
kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou prevodu vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho.

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

