Zverejnenie zámeru predaja hnuteľného majetku
Obce Dolné Strháre
Obec Dolné Strháre zastúpená starostkou obce Mgr. Gabrielou Hudecovou , zverejňuje
v súlade s čl. 10 ods. 9 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné
Strháre , ktorý obec užíva, zámer predaja hnuteľného majetku Obce Dolné Strháre .
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre schválilo predaj hnuteľného majetku vo
vlastníctve obce na svojom plánovanom zasadnutí dňa 18.júna 2019 uznesením č. 47/2019.
Jedná sa o zámer predaja hnuteľného majetku obce – osobného automobilu Škoda Felícia
Combi , spôsobom priameho predaja v súlade s čl. 10 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Dolné Strháre.

Predmet predaja :
Kategória vozidla -

osobný automobil

Značka a typ vozidla –

Škoda Felícia Combi

Farba -

červená metalíza

Rok výroby -

1997

Výrobné číslo vozidla –

TMBEFF653W0725092

Predpísané palivo -

benzín

Zdvihový objem valcov motora - 1289 cm³
Max výkon motora / otáčky -

50 kW

Podmienky predaja :
-

minimálna predajná cena vozidla je 400,00 eur s DPH , slovom : štyristo eur
vozidlo sa odpredá záujemcovi , ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku , ktorá bude obsahovať:
1. meno , priezvisko a dresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu
2. presné vymedzenie motorového vozidla , ktoré je predmetom predaja
3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu , že má s obcou Dolné Strháre
usporiadané finančné vzťahy
4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk s navrhovanou cenou je do 31.8.2019 do 15,00 hod.
na adresu Obec Dolné Strháre č. 126 , 991 03 Pôtor , v zalepenej obálke s označením
„Cenová ponuka na predaj osobného automobilu – neotvárať " a s uvedením odosielateľa
alebo osobne v podateľni Obecného úradu Dolné Strháre .
Bližšie informácie : Obecný úrad Dolné Strháre , tel č. 047/48 963 25 , e-mail :
dolnestrhare@procomp.sk
Cenové ponuky doručené po lehote určenej na predloženie ponúk, ako aj ponuky , ktoré
neobsahujú všetky požadované náležitosti , budú vylúčené z procesu hodnotenia.
V Dolných Strhároch , dňa 28.6.2019
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