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Oznam o predaji mimo dražby – KR PZ Banská Bystrica
19. 10. 2012
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 1, Banská Bystrica

Oznam o predaji mimo dražby
1) Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica, ekonomický odbor vykoná priamy predaj
zaisteného neprevzatého majetku podľa opatrenia §-u 97 ods. 1 / Trestného poriadku
2) Predmetom je predaj nasledovných zaistených neprevzatých vecí:
a) domáce kino značky LG LH-C360 SE s príslušenstvom (diaľkový ovládač,
reproduktory, anténa, kábel), rok výroby 2006, po komisionálnom znížení je
predajná cena 54,50 €
b) klávesy značky Solton PK-360, Touch Response, s príslušenstvom (stojan, adaptér
na sieť), farba šedá, po komisionálnom znížení je predajná cena 88,00 €
c) rôzne automobilové komponenty po demontáži z vozidiel (používané), odpredaj ako
celok (spolu 272 ks), po komisionálnom znížení je predajná cena 1691,50 €
d) osobné motorové vozidlo Škoda Octavia 1.8 T RS, výrobca Škoda auto a.s., Česká
republika, rok výroby 2001, dátum prvého uvedenia do prevádzky je 28. 3. 2001,
motor benzínový s výkonom 132 kW, počet zohľadnených najazdených km 213715,
farba červená, predajná cena je 2025,00 €
Obhliadku ponúkaného neprevzatého majetku (zaistených vecí) je možné vykonať
na miestach uloženia, po dohode na telefónnych číslach 0961602270 p. Chebeň,
0961602280 p. Jelínek.
3) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 30. 10. 2012.
4) Cenovú ponuku žiadame predložiť poštou na adresu: Krajské riaditeľstvo PZ Banská
Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica.
5) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke,
viditeľne označená heslom: „PREDAJ ZAISTENÝCH VECÍ – NEOTVÁRAŤ“.
6) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu:
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb,
ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal
a číslo zápisu
b) Označenie predmetu kúpy
c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za zaistenú neprevzatú vec
d) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona
NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
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e) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica mu schváli priamy
predaj, bude znášať všetky ďalšie vzniknuté náklady spojené s predajom veci.
Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu
stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu cenovú ponuku na každú vec. Ak záujemca podá viac cenových
ponúk na tú istú vec, všetky budú vylúčené z priameho predaja.
Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky
priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj
zrušiť ak ponuka nedosiahne obvyklú cenu.
Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov vykoná komisia určená rozkazom riaditeľa
Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica a rozhodne o priamom predaji za možnej
účasti záujemcov v stanovený deň, t.j. 8. 11. 2012 na adrese: Krajské riaditeľstvo PZ,
ekonomický odbor, oddelenie automobilovej služby, Hurbanova 13, Banská Bystrica
o 10.00 hod.
Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica si vyhradzuje určiť právnu formu realizácie
priameho predaja kúpnou zmluvou.
Oznámenie ponuky priameho predaja bude v regionálnej tlači – Banskobystrické Echo a
Žiarske Echo 19. 10. 2012 a na úradnej tabuli Krajského riaditeľstva PZ Banská Bystrica.
V prípade záujmu o bližšie informácie k organizácii priameho predaja neprevzatých
zaistených vecí môžete získať na telef. č. 0961602270,0961602280.

V Banskej Bystrici, dňa 16. 10. 2012

NE – schvaľujem
_____________
Riaditeľ
ekonomického odboru
Krajského riaditeľstva PZ
v Banskej Bystrici
kpt. Mgr. Pavol Hric

