
Obec Sedliská, Obecný úrad, Sedliská 85, 094 09 Sedliská, Okres Vranov nad Topľou,                                                                                                                                            

 

 

 

OZNÁMENIE O PRIAMOM PREDAJI HNUTEĽNÉHO MAJETKU 

 

 

 

Obec Sedliská v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1991Z.z. o majetku 

obcí v platnom znení 

vyhlasuje priamy predaj hnuteľného majetku 

 

 

 

 

 

 

VLASTNÍK - PREDÁVAJÚCI:  Obec Sedliská, 094 09 Obecný úrad Sedliská 85 

                                                         IČO: 00332836 

                                                         DIČ: 2020630480 

 

 

OPIS PREDMETU PREDAJA: Osobné motorové vozidlo: VW Golf 1.8 5dv hatchback 

                                                       Rok výroby 1993Zdvihový objem valcov motora:  1781 m3 

                                                       Maximálny výkon motora: 66 kW 

                                                       Predpísané palivo: benzín BA 95 bezolovnatý 

                                                       Dátum prvej evidencie v SR: 01.01.1993 

                                                       Farba vozidla: čierna 

                                                       Počet najazdených km:  

                                                       Držiteľ vozidla: Obecný úrad Sedliská 

                                                       Počet držiteľov: 2 

                                                       Platnosť STK: do 06.03.2015 

                                                       Platnosť emisnej kontroly: do 06.03.2015 

                                                       Stav tachometra: 51 195 km  

 

NAJNIŽŠIA PREDAJNÁ CENA: 200 EUR 

 

 

ÚHRADA KÚPNEJ CENY: V deň podpisu kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom  

                                                 na účet Obce Sedliská č.ú. IBAN: Sk08 0200 0000 0000 2152 9632 

                                                 BIC: SUBASKBX 

 

LEHOTA NA DORUČENIE CENOVÝCH PONÚK: končí dňa 15.04.2014 do 15.00h 

 

MIESTO DORUČENIA: Obecný úrad Sedliská 85, 094 09 Sedliská  

 

 

Technické informácie o motorovom vozidle Vám poskytnú na Obecnom úrade v Sedliskách 

tel: 0915 880 870, 057 4476247 

Prístup k motorovému vozidlu za účelom obhliadky je možné dohodnúť s pracovníkmi OcÚ. 



 

Obsah - podmienky cenovej ponuky: 

 

1. fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt 

    právnická osoba: názov, sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt. 

 

2: podnikatelia: kópia - výpis z obchodného, živnosteneckého registra 

 

3. cenová ponuka 

 

4. čestné vyhlásenie/ uverejnené dole/ 

 

 

Uvedené údaje žiadame predložiť v písomnej podobe v zalepenej obálke, označenej slovom 

,,NEOTVÁRAŤ", a označenej slovami:´,, Predaj majetku," napísať meno/názov, adresu toho, 

kto ponuku podáva a telefonický kontakt z dôvodu prizvania záujemcu k otváraniu obálok. 

Uvedenú obálku vložte do inej väčšej obálky na ktorú napíšete adresu Obec Sedliská,  

094 09 Obecný úrad Sedliská 85 a adresu odosielateľa. Na obálku napíšte ,,Priamy predaj." 

 

Vyhotovenie ponúk bude predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Termín zasadnutia OZ 

bude uverejnený na webovej stránke obce - www.sedliska.sk 

Po schválení najvýhodnejšej cenovej ponuky obecným zastupiteľstvom bude s budúcim kupujúcim 

podpísaná kúpno predajná zmluva po predložení dokladu o úhrade kúpnej ceny na účet obce. 

 

 

 

 

 

V Sedliskách  

 

Vyvesené dňa:...................................... 

 

 

 

Zvesené dňa......................................... 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Jozef Dobrocký 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

 

 

Podpísaný/á...............................................nar..............................rod.č................................................ 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

bytom/adresa........................................................................................................................................ 

 

a manž......................................................nar...............................rod.č................................................ 

 

bytom/adresa........................................................................................................................................ 

 

 

 

čestne vyhlasujem/e, 

že nie som/nie sme osobou/osobami, vylúčenou/mi z priameho predaja 
 

 

podľa § 9a, ods. 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Z.z. t.j. fyzickou osobou ktorá je v tejto obci. 

 

a) starostom obce 

b) poslancom obecného zastupiteľstva, 

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo 

založenej obcou, 

d) prednostom obecného úradu, 

e) zamestnancom obce, 

f)hlavným kontrolórom obce 

g) blízkou osobou/osôb uvedených v písmenách a) až f) 

- blízkou osobou je v súlade s § 116 Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade ( predok a 

potomok 

t.j. rodič, starý rodič a dieťa), súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom 

sa pokladajú za osoby navzájom blízke ak ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druha dôvodne 

pociťovala ako vlastnú ujmu 

 

podľa § 9a, ods. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. t.j. právnickou osobou, ktorej zakladateľom vlastníkom 

obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, 

výkonného alebo dozorného orgánu, osobou uvedená v odseku 6, § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. 

 

Uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý/á, že uvedením nepravdivých údajov sa 

dopustím priestupku proti poriadku v správe. 

 

 

V Sedliskách dňa.................................................. 

 

 

                                                                                                    ............................................................ 

                                                                                                                       p o d p i s 

 



            


