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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2, 041 80 Košice 

 
 

v y h l a s u j e 
 

v nadväznosti na ust. § 5 ods. 6 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu hnuteľného majetku. 
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nepotrebného hnuteľného majetku, a to: 

a) osobného motorového vozidla VOLVO S 40 1.8i, E.Č.: KE 089 BB, sériové číslo: 
YV1VS1223XF362838, inv. č.: 23000002/0 

b) osobného motorového vozidla ŠKODA Superb 1.9 TDI, E.Č.: KE 643 DF, sériové číslo: 
TMBDU23U859079405, inv. č.: 23000013/0 

tak, ako sú opísané v znaleckom posudku č. 201702169296 vypracovanom Ing. Branislavom 
Hajdučkom dňa 24. 08. 2017 (ďalej len „znalecký posudok“).  
 
Všeobecná hodnota osobných motorových vozidiel podľa písm. a) a b) bola stanovená 
znaleckým posudkom vo výške 1 518,80 s 20 % DPH. 

 
Návrh do súťaže v písomnej forme musí byť navrhovateľom doručený na adresu:  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice najneskôr do                       
11. 09. 2017 do 11,00 hod. 
 
Ponuka musí nasledovné obsahovať údaje: 
 

 obchodný meno (názov), sídlo, štatutárny orgán, IČO, bankové spojenie uchádzača, 
navrhovanú cenu – v prípade, ak je uchádzač právnickou osobou;  

 obchodné meno, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie uchádzača, navrhovanú 
cenu – v prípade, ak je uchádzač fyzickou osobou podnikateľom;  

 meno, priezvisko, trvalé bydlisko, č. OP, navrhovanú cenu, bankové spojenie –                              
v prípade, ak je uchádzač fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

 
Obhliadka motorového vozidla je možná po dohode s vedúcim Prevádzkového úseku R UPJŠ 
p. M. Kvitkovským, t. č.: +421 918 172 209 alebo garážmajstrom p. Gabrielom Prevozňákom 
t. č.: +421 908 972 725. 
 
Úspešným bude uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. 
 

 
Schválil: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ              
 
 


