
V Y H L Á Š KA 
 
Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., ul. Turecká 54/51, 049 25 Dobšiná zastúpená 

konateľom Marcelom Kollárikom 
 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I. v odd. Sro., vložka č. 4039/V 

IČO: 31683410, DIČ: 2020500757 
 
 

vyhlasuje 

na základe §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 

281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o predaji odstrelu 

a predaji zveriny v poľovnom revíri č. 3 Ľadová (ďalej len „zmluva“). 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 369-13/V-2021-MsZ zo dňa 13. 5. 2021. 

VYHLASOVATEĽ: 

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r. o.  

Turecká 54/51 

Dobšiná 049 25 

IČO: 31 683 410 

Článok I. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1) Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy 

o odpredaji odstrelu zveriny v poľovnom revíri. č. 3 ĽADOVÁ (ďalej len „PR Ľadová“), ktorý 

bol uznaný právoplatným rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Rožňava č. j. 2005/00213-06 

z 31.08.2005 pod názvom Čierna hora Dobšiná s evidenčným číslom č. 3 Rozhodnutím Obvodného 

lesného úradu v Rožňave č. 2010/00266-04 z 29.06.2010 o zmene hraníc a názvu poľovného revíru 

č. 3 Čierna hora Dobšiná sa zmenil názov poľovného revíru na Poľovný revír č. 3 Ľadová a zároveň 

došlo aj k zmene hraníc a výmery tohto poľovného revíru. 

2) Predmetom zmluvy o odpredaji odstrelu a predaji zveriny je: 

a) predaj práva na odstrel zveri v rozsahu 75 % z celkového práva na odstrel zveri podľa 

schváleného Plánu lovu a chovu zveri príslušným štátnym orgánom na úseku poľovníctva, 

b) predaj zveriny z ulovenej zveri v danom PR Ľadová. 

3) Zmluva o predaji práva na odstrel a predaji zveriny sa uzatvára na dobu určitú od podpisu zmluvy 

do 15. 02. 2022. 

4) Cena za predmet zmluvy zahŕňa cenu za postúpenie práva na odstrel zveri v rozsahu 75 % 

z celkového práva na odstrel zveri a cenu za predaj zveriny z ulovenej zveri na území PR č. 3 

Ľadová. 

5) Východzia cena za predmet zmluvy v PR Ľadová je stanovená ako súčin ceny stanovenej na základe 

priemernej ceny dosiahnutej v predchádzajúcich poľovníckych sezónach v danej lokalite za 

ponúkanú výmeru vymedzenej časti poľovného revíru Ľadová (1495 ha) za 1 rok. Východzia cena 

bola takto určená v sume 20.000 eur s DPH. Ide o minimálnu sumu pre predkladanie cenových 



ponúk uchádzačov, t.j. cenové ponuky uchádzačov musia byť najmenej v sume 20.000 eur s DPH. 

Takto určená cena nie je cenou za poplatkový lov zveri. 

6) Minimálne zmluvné požiadavky sú prílohou č. 1 týchto súťažných podmienok. Úpravy a iné 

modifikácie zmluvných požiadaviek nie sú jednostranne prípustné. 

7) Prílohou č. 2 súťažných podmienok je určenie druhu a počtu zveri pre PR Ľadová pre poľovnícku 

sezónu 2021/2022 podľa schváleného Plánu lovu a chovu Okresným úradom v Rožňave, odbor 

pozemkový a lesný. 

 

Článok II. 

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:                          19. 5. 2021 

2) Uzávierka pre predkladanie súťažných návrhov:           14. 6. 2021                                         

3) Otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov:  16. 6. 2021 o 153O v sídle spoločnosti ML 

Dobšiná, Turecká 54/51, Dobšiná, zasadacia miestnosť 

4) Oznámenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže:        18. 6. 2021 

5) Uzavretie zmluvy o predaji práva na odstrel:                 24. 6. 2021 

 

Článok III. 

Podávanie súťažných návrhov 

1) Uchádzač je povinný doručiť záväzný návrh poštou alebo osobne v zalepenej obálke s uvedením 

identifikačných údajov na adresu:  Mestské lesy Dobšiná, spol. s r. o.  

                                                         Turecká 54/51 

                                                         Dobšiná 049 25 

2) Uchádzač označí obálku viditeľne textom: 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ – Poľovný revír 03 Ľadová 

3) Súťažný návrh je možné podať v lehote do 14. 6. 2021, 1430 hod na sekretariát ML Dobšiná, spol. 

s r.o., Turecká 54/51, Dobšiná. Pri súťažných návrhoch doručených  vyhlasovateľovi poštou, 

je rozhodujúci dátum doručenia na adresu vyhlasovateľa. 

4) Uchádzači sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu uvedenú v tomto čl. bod 1. 

Zamestnanec vyhlasovateľa na obálke vyznačí dátum, hodinu a minútu, čo potvrdí svojim 

podpisom. Do termínu uzávierky predkladania návrhov musia byť návrhy fyzicky doručené na 

kontaktnú adresu. Na neskôr doručené návrhy alebo návrhy neoznačené podľa bodu 2 tohto čl. sa 

nebude prihliadať. 

5) Súťažný návrh musí obsahovať: 

a) Označenie predmetu obchodnej verejnej súťaže 

b) Označenie uchádzača, ak ide o právnickú osobu nasledovne: 

 Názov a právna forma, 

 Identifikačné číslo, 

 Sídlo, 

 Údaje o osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby, ktorými sú meno, 

priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu. 

             

Označenie uchádzača, ak ide o fyzickú osobu nasledovne: 

 Meno a priezvisko 

 Trvalý pobyt 

 Dátum narodenia a rodné číslo 

 

c) Cenovú ponuku za predmet obchodnej verejnej súťaže 



d) Ak ide o uchádzača – právnickú osobu predloží uchádzač overenú ftk. Platných stanov 

a aktuálny výpis z obchodného registra. Doklad (originál alebo overená kópia) nesmie byť starší 

ako 1 mesiac. 

e) Potvrdenie o tom,  že v čase vyhlásenia súťaže nemá uchádzač nedoplatky voči vyhlasovateľovi 

súťaže ani ním zriadeným a založeným právnickým osobám. 

f) Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača (u právnickej osoby oprávnenej konať 

v mene uchádzača) pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenej 

zmluvy o predaji práva na odstrel. 

g) Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky na dani ani voči Sociálnej poisťovni, alebo 

predloží potvrdenie príslušného Daňového úradu a Sociálnej poisťovne. 

h) Uchádzač zloží finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa vedený v SLSP a.s Bratislava, IBAN: 

SK68 0900 0000 0000 9964 4163 v sume 2.000 eur s DPH, doklad preukazujúci úhradu 

zábezpeky na bankový účet vyhlasovateľa a variabilný symbol uchádzača bude predložený 

k súťažnému návrhu (napr. výpis z účtu). 

i) Bankové spojenie (označenie banky, číslo účtu/IBAN), na ktorý má byť vrátená kaucia pre 

prípad neúspechu v súťaži. 

j) Návrh zmluvy o predaji práva na odstrel a predaji zveriny, ktorý musí dodržať zmluvné 

požiadavky podľa prílohy č. 1 súťažných podmienok s uvedením cenovej ponuky. Návrh 

Zmluvy o predaji práva na odstrel musí byť podpísaný oprávneným zástupcom uchádzača (ak 

ide o právnickú osobu). 

k) Vyhlásenie uchádzača, že predmet zmluvy prevezme za ním navrhovanú cenu za predmet 

zmluvy. Vyhlásenie uchádzača musí byť podpísané oprávneným zástupcom uchádzača (ak ide 

o právnickú osobu). 

l) E-mailová adresa a telefónne číslo uchádzača resp. osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, 

dátum  podpis uchádzača. 

m) Nesplnenie aj len jednej z týchto podmienok súťaže má za následok nezahrnutie súťažného 

návrhu do obchodnej verejnej súťaže. 

 

Článok IV. 

Všeobecné podmienky OVS 

1) Uchádzač môže predložiť najviac jeden súťažný návrh s jednou cenovou ponukou. V prípade, ak 

uchádzač podá návrh s viacerými cenovými ponukami, súťažný návrh obsahujúci viac cenových 

ponúk bude zo súťaže vylúčený. 

2) Predloženie súťažného návrhu po lehote na predkladanie návrhov má za následok nezahrnutie do 

obchodnej verejnej súťaže a na predložený návrh sa neprihliada. 

3) Predložený súťažný návrh nie je možné meniť ani dopĺňať po predložení vyhlasovateľovi. 

4) Predložený návrh možno odvolať aj po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže pre 

predkladanie návrhov. V danom prípade zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech 

vyhlasovateľa. 

5) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa 

podmienky vyhlasovateľa podľa článku III. A IV. týchto podmienok alebo bol podaný po lehote na 

predkladanie návrhov, vylúčiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. Súťažný návrh 

obsahujúci cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podstatné náležitosti v zmysle týchto podmienok 

obchodnej verejnej súťaže (nebude zložená finančná zábezpeka alebo cenová ponuka nebude 

predstavovať aspoň minimálnu hodnotu pre predloženie cenovej ponuky), budú vylúčené 

z obchodnej verejnej súťaže. 

6) Podmienkou účasti  v obchodnej verejnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 2.000 eur (slovom 

dvetisíc eur) s DPH najneskôr do termínu uzávierky pre podávanie návrhov a to na príjmový účet 



vyhlasovateľa , IBAN: SK68 0900 0000 0000 9964 4163.  Kópia dokladu o zaplatení je prílohou 

súťažného návrhu. Ak zábezpeka v sume 2.000 eur  DPH nebude zložená na účet vyhlasovateľa, 

súťažný návrh nebude do obchodnej súťaže zahrnutý. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na 

uvedený účet vyhlasovateľa, vo variabilnom symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie 

uchádzača, bude uchádzač uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa.  

7) Predložené návrhy sú do termínu otvárania obálok so súťažnými návrhmi uschovávané 

vyhlasovateľom ako dôverné. 

8) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže sa môže 

vykonať spôsobom  a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž  vyhlásená (úradná tabuľa 

a internetová stránka mesta). 

9) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka, aj bez uvedenia dôvodu, a to aj po predložení súťažných návrhov a tiež súťaž zrušiť 

počas lehoty na ich vyhodnotenie. 

10) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov. 

11) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu. 

12) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (§287 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). 

13) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z obchodnej verejnej súťaže uchádzača, ktorý má voči 

mestu alebo spoločnostiam zriadeným mestom ku dňu uzávierky na podávanie návrhov akýkoľvek 

záväzok po lehote splatnosti. 

14) Súťažná komisia vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Nepredloženie podpísanej 

zmluvy o predaji práva na odstrel oprávneným zástupcom v lehote určenej súťažnou komisiou sa 

považuje za odmietnutie uzavretia zmluvy. V danom prípade má vyhlasovateľ právo uzavrieť 

zmluvu o predaji práva na odstrel zveri s uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako druhý v poradí 

podľa článku VI. Týchto podmienok súťaže. Finančná zábezpeka sa v tomto prípade uchádzačovi, 

ktorý odmietol uzavrieť zmluvu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

15) Uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bude vyhodnotená ako najvhodnejšia a teda úspešným 

uchádzačom podľa článku VI. Týchto podmienok, a s ktorým bude uzavretá zmluva o predaji práva 

na odstrel zveri, bude zábezpeka započítaná s pohľadávkou vyhlasovateľa na doplatenie ceny za 

predmet zmluvy. 

16) Úspešný uchádzač je povinný zaplatiť doplatok (rozdiel medzi finančnou zábezpekou a cenou za 

predmet zmluvy, ktorú ponúkol úspešný uchádzač) v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy o predaji 

práva na odstrel zveri. V prípade nezaplatenia ceny za predmet zmluvy v stanovenej lehote má 

vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

17) Neúspešným uchádzačom t. j. tým ktorých návrhy nebudú v súlade s podmienkami verejnej 

obchodnej súťaže alebo tým, ktorých cenová ponuka nebude vyhodnotená ako najvýhodnejšia bude 

finančná zábezpeka vrátená v lehote 30 dní od oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže na 

číslo bankového účtu, ktorý uchádzač uviedol v súťažnom návrhu. 

18) Neúspešní uchádzači budú o neúspešnosti svojho návrhu upovedomení písomne bez zbytočného 

odkladu. 

19) Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 

Článok V. 

Súťažná komisia 

1) Na overenie splnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže a vyhodnotenie predložených 

súťažných návrhov je zriadená súťažná komisia, ktorá vyhodnotí návrhy v lehote určenej 

harmonogramom obchodnej verejnej súťaže. 



2) Komisia na svojom zasadnutí overí dodržanie obligatórnych obsahových aj formálnych náležitostí 

jednotlivých návrhov, najmä overí, či návrhy boli podané v určenej lehote, či obálky sú neporušené, 

otvorí obálky a prekontroluje, či jednotlivé návrhy obsahujú podmienkami stanovené obligatórne 

obsahové náležitosti. Návrhy, ktoré neboli podané v stanovenej lehote, alebo ktoré neobsahujú 

stanovené obligatórne obsahové náležitosti komisia z ďalšieho hodnotenia zo súťaže vylúči. 

Súťažné návrhy spĺňajúce podmienky súťaže Komisia vyhodnotí a určí ich poradie podľa určeného 

kritéria. 

3) Komisia predložené súťažné návrhy posúdi a vyhodnotí, o čom spíše zápisnicu o priebehu 

a vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže a určí poradie návrhov podľa stanoveného kritéria. 

4) Súťažná komisia je povinná vyhodnotiť súťažné návrhy najneskôr v lehote do troch pracovných dní 

od uplynutia lehoty určenej vyhlasovateľom súťaže  na podávanie súťažných návrhov. 

 

Článok VI. 

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov. 

 

1) Kritérium 

Najvyššia cena za predmet zmluvy ponúknutá uchádzačom v EUR s DPH. Vysvetlenie kritéria: 

Cieľom je dosiahnutie čo najvyššej trhovej hodnoty predmetu zmluvy, čo zodpovedá zásade 

hospodárnosti nakladania s majetkom mesta. 

2) Vyhlasovateľ vyberie spomedzi predložených návrhov ten, ktorý je pre neho najvhodnejší. Za 

najvhodnejší bude vyhlasovateľ považovať súťažný návrh uchádzača, ktorý splní podmienky 

obchodnej verejnej súťaže určené vyhlasovateľom a predloží cenovú ponuku s najvyššou cenou za 

predmet zmluvy. Ponuka uchádzača s najvyššou cenou za predmet zmluvy je pre vyhlasovateľa 

ekonomicky najvýhodnejšia a tento uchádzač bude úspešným uchádzačom obchodnej verejnej 

súťaže. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o predaji práva na odstrel resp. 

nebude reagovať na výzvu súťažnej komisie, odstúpi zo súťaže alebo návrh odvolá resp. vezme späť 

je vyhlasovateľ oprávnený uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako ďalší 

v poradí. 

3) Postup vyhodnotenia súťažných návrhov 

Vyhlasovateľ bude súťažné návrhy vyhodnocovať nasledovne:  

Po vyhodnotení splnenia podmienok súťaže jednotlivých súťažných návrhov sa bude hodnotiť 

cenová ponuka obsahujúca cenu za predmet zmluvy v EUR s DPH ponúknutú uchádzačom. Na 

základe uplatneného kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov určí vyhlasovateľ súťažný návrh, 

ktorý obsahuje cenovú ponuku s najvyššou cenou za predmet zmluvy. Ostatným uchádzačom sa 

určí poradie podľa pomeru hodnotenej ponuky a ponuky uchádzača , ktorý predložil najvyššiu cenu 

za predmet zmluvy. V prípade rovnosti cenových ponúk, vyzve vyhlasovateľ uchádzačov 

s rovnakými cenovými ponukami na zvýšenie ceny. Na základe zhodnotenia cenových ponúk sa 

stanoví poradie uchádzačov. 

4) Tieto podmienky budú po schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Dobšiná uverejnené najmenej 

na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže na internetovej 

stránke Mestských lesov Dobšiná. 

 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti 

                                                    riaditel@mldobsina.sk, +421 948 552 998 
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