
 

PONUKA na odpredaj ojazdeného   osobného  vozidla  

ŠKODA FELÍCIA EEF 613 

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov, IČO: 00161705, zastúpená 

Ing. Jaroslavom Bujdom, riaditeľom školy v zmysle  Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom PSK zo dňa 19.02.2021  ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok:  

Ojazdené osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FELÍCIA EEF 613  

Zdvihový objem valcov: 1289 cm3, rok výroby: 1998, farba: červená, druh paliva: BA 95 B 

Počet najazdených kilometrov: 94 709 km 

Technický stav vozidla: nutné opravy, opravy vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné 

náklady, pred zaslaním cenovej ponuky odporúčame obhliadku vozidla, TK  vykonaná 

18.02.2021 - nespôsobilé, EK vykonaná 18.02.2021 – nespôsobilé, dočasné vyradenie vozidla 

z evidencie. 

Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke na adrese: Stredná priemyselná škola 

technická, Komenského 5, Bardejov, kontakt: Ing. Jaroslav Bujda - riaditeľ školy, Božena 

Michalčinová – hospodárka školy, tel.: 054/472 2450, e-mail: skola@spsbj.sk. 

Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu: 

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 12.04.2021 do 14.00 h v zalepenej obálke s 

označením: „Cenová ponuka – ŠKODA FELÍCIA EEF 613  – neotvárať“ 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum 

narodenia / IČO, telefonický kontakt) 

• predmet ponuky 

• ponúknutú cenu  

• súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 1) 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 12.04.2021 o 14.30 hod. na Strednej priemyselnej 

škole technickej, Komenského 5, Bardejov. 

V Bardejove, 29.03.2021        

                                                                                         Ing. Jaroslav Bujda  

                    riaditeľ školy 

 

Zverejnené dňa 29.03.2021  (internetová stránka  školy) 

  

STREDNÁ  PRIEMYSELNÁ  ŠKOLA TECHNICKÁ 
  

                                  Komenského 5, 085 42   Bardejov   
         



                                                                                                                                                                                                          

Príloha č. 1 

 

Písomný súhlas 

 

Meno a priezvisko, titul: ..............................................., nar.: ........................., trvale bytom: 

.................................................................. ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto slobodne 

dávam výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým vedome vyjadrujem súhlas so 

spracovávaním svojich osobných údajov vyhlasovateľovi: Stredná priemyselná škola 

technická, Komenského 5, Bardejov, IČO: 00161705 na účely zabezpečenia úkonov 

spojených so zámerom odpredaja prebytočného hnuteľného majetku  – ojazdeného osobného 

motorového vozidla značky ŠKODA FELÍCIA EEF 613  a to v rozsahu údajov uvedených v 

cenovej ponuke. Súhlas udeľujem po dobu archivácie určenej osobitnými právnymi 

predpismi. Tento súhlas je možné odvolať v prípade porušovania mojich práv a slobôd v 

zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje 

sú pravdivé a aktuálne. 

 

V ....................... dňa ......................... 

 

Podpis: ................................. 

 


