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Vec 

Odpredaj nadbytočného majetku – výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach ponúka 
na odpredaj použiteľné zvyšky osobného automobilu po dopravnej nehode – škodovej 
udalosti likvidovanej poisťovňou ako totálnu škodu. Ide o osobné motorové vozidlo 
Volkswagen Passat Basis 1,9TDI, ktorého hodnota na základe znaleckého posudku zo dňa 
08.10.2017, č. 29/2017, číslo zadania 201702563525, vypracovaného znalcom Ing. Marekom 
Verebom je 432,- EUR. Oskenovaný znalecký posudok tvorí prílohu tejto výzvy. 

Predmetné motorové vozidlo je dočasne odhlásené z evidencie z dôvodu neplatnosti 
TK a EK. Fyzickú obhliadku je možné uskutočniť v pondelok, dňa 15.01.2018 v čase od 08:30 
do 09:00 hod. v priestoroch garáži Technickej univerzity v Košiciach, Urbánkova ulica, pri 
Okresnom úrade Košice na Komenského 52. Pred vstupom sa ohláste na tel. 0905 405 225, 
budete vyzdvihnutí pri závore. 

V zmysle rozhodnutia rektora zo dňa 20.11.2017 bude predmetné motorové vozidlo 
predané tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia, 
ako je cena stanovená znaleckým posudkom.  

Cenovú ponuku adresujte na: 
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9 
042 00 Košice 
 
na obálku napíšte „Neotvárať – cenová ponuka VW Passat“ 

zašlite ju poštou, alebo odovzdajte v zalepenej obálke v podateľni Technickej 
univerzity v Košiciach, Letná 9, prízemie pri vrátnici. Uzávierka na podávanie cenových ponúk 

 
Pre záujemcov o odkúpenie 
použiteľných zvyškov osobného auta  
po škodovej udalosti s totálnou škodou 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

je streda, 17.01.2017, do 13:00 hod. Cenová ponuka musí obsahovať úplnú adresu 
predkladateľa, telefonický kontakt a ponúknutú cenu.  

S predkladateľom ponuky s najvyššou cenou bude podpísaná kúpna zmluva, následne 
po zaplatení kúpnej ceny a pripísaní sumy na bankový účet fakulty bude predmetný 
automobil k dispozícii na prevzatie. 

 
Príloha:  znalecký posudok č. 29/2017 

 

 
Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 
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