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Z á p i s n i c a 

z vyhodnotenie obchodno – verejnej súťaže 

 

 

Predmet : Obchodno-verejná súťaž  „Návrh na užívanie poľovného revíru  BUKOVEC „ 

 

 

1. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik po skončení nájomnej zmluvy na užívanie  

PR Bukovec ako správca viac ako 2/3 výmery poľovných pozemkov na základe § 13 a zákona 

274/2009 Z. z. o poľovníctve vypísal obchodno-verejnú súťaž v zmysle zákona 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov na užívanie poľovného revíru Bukovec. 

2. Súťaž bola zverejnená a publikovaná v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, t. j. 

v Hospodárskych novinách dňa 3. 12. 2014 a súťažné podmienky boli zverejnené na webovej 

stránke podniku www.lpmulic.sk 

3. Riaditeľ podniku vymenoval na vyhodnotenie predložených návrhov komisiu v zložení :  

                             Ing. Hrabovčin Ján   -   predseda  

  Ing. Šurina Martin   -  člen 

  Ing. Fedurco Mikuláš   -  člen  

4. Komisia v uvedenom zložení zasadala k vyhodnoteniu predložených návrhov dňa 23. 12. 2014 

o 10.00 hod., kde sa oboznámila : 

a) s pravidlami obchodno-verejnej súťaže § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka  a súťažnými podmienkami na vyhodnotenie súťažných návrhov. 

b) s doloženou zápisnicou komisie na otváranie obákon predložených návrhov a samotnými 

návrhmi, kde bolo konštatované, že do konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do dňa 

17. 12. 2014 do 12.00 hod. boli doručené štyri návrhy na užívanie PR Bukovec od 

uchádzačov v tomto poradí: 

1. Poľovnícka spoločnosť ROVEŇ Zboj 258, 067 68 Zboj 

2. Poľovnícka spoločnosť BUKOVEC so sídlom v Snine, Stakčínska 141, 069 01 Snina 

3. Poľovnícka spoločnosť FILMAX so sídlom v Poprade, Velická cesta 4970/20, 058 01 

Poprad  

4. Poľovnícka organizácia LOVEC, Lesík delostrelcov 10, 080 01  Prešov 

          5.    Postup posudzovania návrhov : 

Predložené návrhy boli posudzované z hľadiska :  

- dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predložených návrhov  

- najvýhodnejšej cenovej ponuky 1 ha/1 rok 

a) Komisia po preskúmaní doložených súťažných návrhov  konštatovala, že 

z hľadiska dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predložených návrhov boli 



tieto dodané v súlade s vyhlásenými súťažnými podmienkami a doporučila všetky 

predložené návrhy na užívanie PR Bukovec zaradiť do súťaže v zmysle §  284 od. 1 

zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení v poradí tak, ako 

boli  predložené.  

1. Poľovnícka spoločnosť ROVEŇ Zboj 258, 067 68 Zboj 

2.  Poľovnícka spoločnosť BUKOVEC so sídlom v Snine, Stakčínska 141,  

        069 01 Snina  

3. Poľovnícka spoločnosť FILMAX so sídlom v Poprade, Velická cesta 4970/20, 

058 01 Poprad 

4. Poľovnícka organizácia LOVEC, Lesík delostrelcov 10, 080 01  Prešov 

 

b) Výber najvhodnejšieho návrhu 

 Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rozsahu ponúkaných podmienok podľa 

kritéria na výber víťaza, t. j.  -  najvýhodnejšia cenová ponúka a stanovila 

nasledovné poradie podľa uvedených kritérií :  

P.č. S u b j e k t 
Cenová ponuka 

1. 
Poľovnícka organizácia LOVEC, Lesík delostrelcov 10,  
080 01 Prešov  

6,50 €/1ha/1rok 

2. 
Poľovnícka spoločnosť FILMAX so sídlom v Poprade, 
Velická cesta 4970/20, 058 01 Poprad  

5,59 €/1ha/1rok 

3. 
Poľovnícka spoločnosť ROVEŇ Zboj 258,  
067 68 Zboj  

5,00 €/1ha/1rok 

4. 
Poľovnícka spoločnosť BUKOVEC so sídlom v Snine, 
Stakčínska 141, 069 01  Snina  

4,99 €/1ha/1rok  

 

Z Á V E R   

 Komisia po vyhodnotení najvýhodnejšieho súťažného návrhu prijíma návrh účastníka: 

 Poľovnícka organizácia LOVEC, Lesík delostrelcov 10,  

 080 01  P r e š o v  

a doporučuje vyhlasovateľovi súťaže uzatvoriť nájomnú zmluvu na užívanie poľovného revíru 

BUKOVEC v ponúkanej cene  6,50 €/1 ha/1 rok. 

 

 Všetkým účastníkom oznámiť výsledok umiestnenia v obchodno-verejnej súťaže. 

Komisia ukončila svoju činnosť dňa 23. 12. 2014 o 11.15 hod.  

 Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu podpisujú v slobodnej vôli a  

s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.   

 

 Meno a priezvisko       Podpis  

 Ing. Ján Hrabovčín                   ..................................... 

 Ing. Martin Šurina       ..................................... 

 Ing. Mikuláš Fedurco       ..................................... 


