
SAD Trenčín, a.s. 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 

podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na 

základe súhlasu a schválenia predstavenstva spoločnosti SAD Trenčín, a.s. prijatým na zasadnutí 

predstavenstva  dňa 28.2.2020 na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu 

vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa súťaže.   

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 

A. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (predávajúci):    

názov:      SAD Trenčín, a.s.  

sídlo:     Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín  

IČO:       36 323 977  

DIČ:      2020 179 403 

zastúpená:     JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva 

     Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva 

     Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva  

tel. kontakt:     0911 311 154  

e-mail:      sekretariat@sadtn.sk  

bankový účet pre účely súťaže:   IBAN: SK 5502000000000035509202 

 

B. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:   

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj súboru hnuteľných vecí a to: 

1. súbor 24 ks ( slovom dvadsaťštyri) autobusov značky KAROSA C954 

 

(ďalej aj „predmet súťaže“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).   

Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie celého súboru hnuteľných vecí – súbor 

hnuteľných vecí špecifikovaných v písmene B  ako celý súbor spolu s príslušenstvom.   

Uznesením predstavenstva zo dňa 28.2.2020 bola schválená kúpna cena za súbor hnuteľných vecí vo 

výške určenej ako súčet ceny určenej vo výške podľa znaleckého posudku č. 53/2019 zo dňa 17.11.2019 

a znaleckého posudku č. 6/2020 zo dňa 16.2.2020, oba vypracované Ing. Vladimírom Šramkom, 

znalcom ( ďalej len ako znalecký posudok) a nákladov na spracovanie znaleckého posudku. 

Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom  nesmie 

byť nižšia ako 85 078 € bez DPH.  K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. 

C. Stručný popis predmetu súťaže:    

Súbor hnuteľných vecí je podrobne opísaný v znaleckom posudku, ktorý tvorí prílohu týchto 

súťažných podmienok. 



D. Typ zmluvy:   

Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka.   

E. Lehota na predloženie návrhu:   

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na webovej stránke spoločnosti a v tlači s celoregionálnou 

pôsobnosťou.    

Uzávierka na predkladanie ponúk je 21.4.2020 o 12:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú 

odmietnuté.   

F. Požadované  náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy: 

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí byť doručený v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, v 

zalepenej obálke s označením  

„Obchodná verejná súťaž na predaj súboru hnuteľných vecí  002“ a v zmysle nasledovných inštrukcií:   

1. Účastník súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh.  

2. Predložený návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný.  

3. Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať: 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže (minimálne v rozsahu názov, sídlo, IČO) 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže (kupujúceho) : 

i. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie osoby oprávnenej 

konať za spoločnosť (ak nejde o štatutárny orgán aj plnú moc), označenie bankového 

spojenia, číslo telefónu, e-mail, 

ii. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, adresu miesta podnikania, 

IČO, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail, 

iii. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, 

rodné číslo, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail . 

c) predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže s 

príslušenstvom, 

d) návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže vrátane príslušenstva, pričom 

kúpna cena nesmie byť nižšia ako 85 078 € bez DPH, k cene bude pripočítaná DPH podľa 

platných právnych predpisov. 

e) spôsob úhrady kúpnej ceny tak,  že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa 

jednorázovo (naraz), najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 

oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní celej 

sumy kúpnej ceny na svoj účet vykoná odhlásenie vozidiel z evidencie DI OR PZ SR Trenčín . 

Originál kúpnej zmluvy vrátane technických preukazov vozidiel po vykonanom odhlásení 

vozidiel a fyzické odovzdanie vozidiel na základe preberacieho protokolu vyhlasovateľ 

odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny (pripísania 

celej kúpnej ceny na svoj účet), 

f)  vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote dohodnutej v 

písm. e) tohto bodu (t. j. do 5 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 



zmluvnými stranami) celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a 

zmluva sa od počiatku zrušuje, 

g)  vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predisov, 

h) záväzok účastníka súťaže - kupujúceho kúpiť predmet obchodnej verejnej súťaže spolu s 

príslušenstvom tak, ako stojí a leží, 

i) záväzok účastníka súťaže, že po dobu 5 ( päť ) rokov od uzavretia kúpnej zmluvy na kúpu 

predmetu obchodnej verejnej súťaže nebude vykonávať dopravu zakúpenými vozidlami ako 

súčasť služby vo verejnom záujme pre objednávateľov dopravy v rámci regiónu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

j) Prehlásenie účastníka súťaže, že prijíma podmienku, že záväzok uvedený pod písm. i), bude 

pre prípad jeho nesplnenia zabezpečený povinnosťou účastníka uhradiť vyhlasovateľovi 

súťaže vo výške 20.000 EUR 

k) písomný súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami. 

 

Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Ustanovenia návrhu 

kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje 

chýbajúce vo vzore a návrh vlastnoručne podpísať. Účastník súťaže je povinný spracovať  súťažný 

návrh v zmysle predloženého vzoru.  

 

Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a musí byť predložený aspoň v 4 

rovnopisoch podpísaných účastníkom súťaže. Preberací protokol podpíšu obe strany pri fyzickom 

odovzdaní vozidiel. 

 

G. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky   

1. Účastník súťaže je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 1.000 €, variabilný symbol: 2020002 

a to prevodom na  účet vyhlasovateľa súťaže. O tomto prevode predloží spolu so súťažným  

návrhom odpis prevodného príkazu. Zložením  finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania 

na účet vyhlasovateľa. 

2. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny. 

3. Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátená do 30 pracovných dní od ukončenia súťaže na 

účet, z ktorého bola poukázaná. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného 

návrhu bude zábezpeka vrátená uchádzačovi do 30 pracovných dní odo dňa vyhlásenia súťaže za 

zrušenú, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu.  

4. V prípade, že  po ukončení súťaže nebude uzavretá zmluva s vybratým účastníkom súťaže z 

dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe 

ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy (napr. neuhradenie celej kúpnej ceny v stanovenej 

lehote), zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. Zábezpeka takisto prepadá v prípade, ak po 

uzavretí kúpnej zmluvy bude kúpna zmluva zrušená z dôvodu, že kupujúci neuhradil celú kúpnu 

cenu v stanovenej lehote.  



5. Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom originál výpisu z obchodného 

registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 3 

mesiace. Doklad musí byť  predložený v origináli.  

6. Fyzické osoby –  podnikatelia  sú povinní predložiť spolu s návrhom originál výpisu 

živnostenského oprávnenia nie starší ako 3 mesiace. 

7. Fyzická osoba musí najneskôr v deň  podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov.  

8. Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.  

9. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky). 

10. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na 

predkladanie návrhov (uzávierky). 

11. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 

stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 

12. Súťažný návrh  môže byť doručený osobne na sekretariát spoločnosti v sídle spoločnosti, a to v 

pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 hod, v zalepenej  obálke s uvedením odosielateľa a adresáta a 

poštovej adresy s označením: „Obchodná verejná súťaž na predaj súboru hnuteľných vecí 002 – 

NEOTVÁRAŤ“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke 

vyhlasovateľa www.sadtn.sk. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 

považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

13. Obhliadku vozidiel bude možné vykonať dohodnutím termínu na kontaktnom telefónnom čísle 

vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov. 

14. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 

23.4.2020. Otváranie obálok je neverejné.  

15. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek zrušiť 

až do podpisu kúpnej zmluvy vyhlasovateľom (v zmysle § 283 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka). O zrušení súťaže alebo zmene jej podmienok budú účastníci, ktorí podali 

návrhy, písomne vyrozumení. 

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného 

návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 pracovných 

dní od rozhodnutia o odmietnutí. 

17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska  

vyhlásených požiadaviek vyradiť  súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah 

súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.  

19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu. 

http://www.sadtn.sk/


20. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej 

verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 

21. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu výlučne len s víťazom súťaže. V 

prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení 

obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 

22. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti 

dlžníkom vyhlasovateľa.   

H. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:   

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.   

I. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov   

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah 

bude zodpovedať súťažným podmienkam.   

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý z 

pohľadu ponúkanej  ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom najlepšie vyhovuje 

vyhlasovateľovi.   

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom 

minimálna kúpna cena za  predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom predstavuje sumu 

85078 € bez DPH.  V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhodne žreb.  

J. Oboznámenie sa s predmetom ponuky:   

Oboznámenie sa s predmetom ponuky – ohliadka a vykonanie skúšobnej jazdy je možné na základe 

osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu 

na kontaktnom telefónnom čísle vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na 

predkladanie návrhov.   

 

V Trenčíne dňa 7.4.2020 

 

 

______________________________________________________     

SAD Trenčín, a.s. 

JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva 

      Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva 

Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva 

                      


