
Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské 

Z á p i s n i c a 
 z vyhodnotenia cenových ponúk na odpredaj hnuteľného majetku predložených 

v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 4/2020 (ďalej len „OVS č. 4/2020“) 

 

Vyhlasovateľ OVS č. 4/2020: Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 

 

OVS č. 4/2020 bola zverejnená: dňa 12.11.2020 na úradnej tabuli a webovej stránke TSK, 

dňa 12.11.2020 na webovej stránke vyhlasovateľa a dňa 13.11.2020 v regionálnych novinách 

Pardon. 

 

Ukončenie predkladanie cenových ponúk: do 01.12.2020 do 12.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok: 01.12.2020 o 12.05 hod. 

 

Za účelom otvárania obálok s cenovými ponukami a na výber najvýhodnejšej cenovej  

ponuky stanovila riaditeľka školy komisiu v nasledovnom zložení: 

1. Ing. Valéria Hlúbiková, predseda komisie 

2. Ing. Soňa Kutejová, člen komisie 

3. Ing. Jozef Hudec, člen komisie 

 

Predmetom predaja bol výber najvýhodnejšej cenovej ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy 

na nasledovný hnuteľný majetok vo vlastníctve TSK a v správe vyhlasovateľa OVS č. 4/2020:  

- Traktor ZETOR 7745 IL-221 AA; inv. č.: 531/62; dátum zaradenia: 01.01.1988;  

obstarávacia cena: 4 869,51 EUR; zostatková cena: 0,00 EUR 

 

Záujemcovia o kúpu vyššie uvedeného hnuteľného majetku boli vopred informovaní o cene 

vrátane postupu vyhlasovateľa OVS č. 4/2020 pri výbere kupujúceho na základe najvyššej 

cenovej ponuky. V stanovenom termíne boli doručené cenové ponuky v neporušenej obálke 

a obsahovali identifikačné údaje záujemcu a navrhovanú výšku kúpnej ceny za príslušný 

hnuteľný majetok. 

 

Bolo doručených 7 cenových ponúk, z toho šesť cenových ponúk spĺňalo minimálny rozsah a 

obsah cenového návrhu v zmysle podmienok vyhlásenej OVS č. 4/2020 a jeden uchádzač bol 

vyradený z vyhodnotenia cenových návrhov z dôvodu nesplnenia minimálneho rozsahu 

a obsahu cenových návrhov v zmysle podmienok vyhlásenej OVS č. 4/2020.  

 

Priezvisko, meno, adresa záujemcu, právna forma:                               Ponúkaná cena: 

1. Ján Púček – fyzická osoba, SZČO (Ťažba a približovanie dreva) 

Omšenie 459, 914 43 Omšenie,                                                       8 205,00 EUR 

2. Pavol Seriš – fyzická osoba 

Horná Súča 168 

913 33 Horná Súča                             9 100,00 EUR 

3. Marián Farý – fyzická osoba 

Horná Súča 247 

913 33 Horná Súča                 8 688,00 EUR 

4. Michal Jaššák – fyzická osoba 

Riečna  857 

029 44  Rabča                                        8 553,00 EUR 



5. Ing. Michal Kováč – fyzická osoba  

Lom nad Rimavicou 170 

976 53 Lom nad Rimavicou            8 300,00 EUR 

6. Peter Madila – fyzická osoba 

Bezručova 4 

911 01 Trenčín                                                                             7 200,00 EUR 

7. Ján Liška – fyzická osoba*  

Opatovská 231 

911 01 Trenčín                                                                             7 200,00 EUR 

     

 

* cenová ponuka nespĺňala minimálne náležitosti – vyradený z hodnotenia 

 

 

     Komisia dňa 01.12.2020 preskúmala predložené cenové návrhy. Z vyhodnotenia bol 

vyradený predkladateľ Ján Liška, ktorého cenová ponuka nespĺňala minimálny rozsah a obsah 

cenovej ponuky v zmysle podmienok vyhlásenej OVS č. 4/2020. Nakoľko sa do OVS                     

č. 4/2020 prihlásili šiesti záujemcovia, ktorí zároveň splnili podmienky zaradenia do 

vyhodnotenia a ich ponuky boli vyššie ako minimálna kúpna cena stanovená v podmienkach 

OVS č. 4/2020, bude vyhlásená elektronická aukcia prostredníctvom Aukčnej siene 

PROEBIZ. Uchádzačom zaradeným do vyhodnotenia bude zaslané oznámenie o zaradení do 

elektronickej aukcie. Na základe výsledkov elektronickej aukcie bude s víťazným 

uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva na odpredaj hnuteľného majetku.  

 

 

Ing. Valéria Hlúbiková                        Ing. Soňa Kutejová                     Ing. Jozef Hudec 

     predseda komisie                           člen komisie                             člen komisie 

 

 

V Pruskom 01.12.2020 

 

Príloha: - cenové ponuky 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


