
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied 
verejná výskumná inštitúcia 

Watsonova 47, 040 01 Košice 

   IČO: 00166812, tel.: +421 55 7922 201, e-mail: sekr@saske.sk, https://uef.saske.sk 

 

Ponuka 
 na zámenu majetku vo vlastníctve Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. , Watsonova 

47, 040 01 Košice (ďalej len ÚEF SAV, v.v.i.) 

 

V súlade s ustanoveniami § 33 ods. 4 zákona 243/2017 Z.z. v platnom znení o verejnej 

výskumnej inštitúcii ponúka ÚEF SAV, v.v.i. na zámenu nižšie uvedený  majetok v jej 

vlastníctve: 

 
Motorgenerátor Caterpillar OLYMPIAN GEP 150 

 

Model:    OLYMPIAN GEP150 

Prevedenie:    kapotované 

Výrobné číslo zariadenia:  LEL02516 

Výkon záložný:   150 kVA / 120 kW 

Rok výroby:    2013 

Počet MTH:    cca 100 

Hodnota dieselgenerátora:  7 800 € bez DPH, 9 360,- EUR s DPH 

Znalec:    Ing. Ján Kuchár, PhD. 

 

Kontaktná osoba:   Ing. Marcela Brasová 

     t.č. 055 792 2205 

     marcela@saske.sk 

Táto ponuka je zverejnená na webe ÚEF SAV, v.v.i. 30 dní odo dňa 12.1.2023. Ak má niektorý 

subjekt zo širokej verejnosti záujem o zámenu za iný majetok, má povinnosť písomne prejaviť 

jeho záujem, ponúknuť na zámenu inú vec príp. aj s peňažným doplatkom, a to  na vyššie 

uvedenej  adrese a za  splnenia týchto podmienok: 

 

Hodnota veci spolu s prípadným peňažným doplatkom, ktoré verejná výskumná inštitúcia 

zámenou prijíma, nesmú byť nižšie ako hodnota veci, ktorú verejná výskumná inštitúcia 

zámenou dáva; hodnotou veci je cena obvyklá v danom mieste a čase za rovnaký majetok alebo 

za porovnateľný majetok, ktorou je spravidla hodnota zistená znaleckým posudkom. Ak je 

súčasťou protiplnenia v prospech verejnej výskumnej inštitúcie aj peňažný doplatok, verejná 

výskumná inštitúcia dohodne v zámennej zmluve, že tento peňažný doplatok musí byť uhradený 

najneskôr v deň uzatvorenia zámennej zmluvy; za úhradu peňažného doplatku sa považuje aj 

preukázanie jednej zo skutočností podľa odseku 7 písm. a) až c). Ak je viac záujemcov, verejná 

výskumná inštitúcia uprednostní záujemcu, ktorý ponúka vyššiu protihodnotu. 

 

 

 

V    Košiciach dňa 10.1. 2023                                        doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.  

                                                                                                               riaditeľka                                                 


