
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. 

zverejňujú 
v zmysle § 9a  Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA ČASTI LOVU POĽOVNEJ ZVERI V POĽOVNOM 

REVÍRI BANKY  č. 1252 
 

 
1/ Predmet predaja :   

časť lovu poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky. Časť lovu predstavuje 30 % schváleného 

plánu chovu a lovu raticovej zveri pre poľovný revír Banky. 
2/ Spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom 1/ ako priamy predaj formou ponukového 

konania s účelom predaja časti lovu poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky, 

        na dobu určitú od roku 15.10.2020 do 31.12.2025. 

3/ Cena ročného predaja: 

        za časť lovu poľovného revíru Banky uhradí kupujúci predávajúcemu ročne sumu vo výške min. 

10 000,00 €. Kúpna cena je splatná najneskôr v lehote do 15.05 príslušného kalendárneho roka 

vopred. 

4/ Kritéria pre vyhodnotenie ponúk: 

 najvyššia navrhovaná kúpna cena za časť lovu predložená navrhovateľom, 

 pri viacerých ponukách rozhodne najvyššia ponúknutá cena za predaj časti lovu v poľovnom 

revíri Banky, 

 v prípade rovnakých ponúk rozhodne o kupujúcom komisia pre posudzovanie ponúk 

losovaním. 

 5/ Podmienky predaja časti lovu poľovného revíru:  

 kupujúci môže vykonávať lov zveri v doprovode pracovníkov Mestských lesov Banská 

Štiavnica, s. r. o. alebo samostatne, a to tak, aby jeho výkon nenarušil riadne hospodárenie v 

lesných porastoch a na ostatných pozemkoch, 

 povolenie na lov vydá kupujúcemu poľovný hospodár pre osoby v počte 5 povolení na rok. 

V roku 2020 je počet lovenej zveri stanovený na 12 kusov jelenej zveri, z toho 4 jelene (1 ks I. 

v.tr., 2 ks II.v.tr. a 1 ks IV. v.tr.), 5 jeleníc a 3 jelienčatá, 6 kusov srnčej zveri, z toho 3 srnce 

(2 ks I.v.tr, 1 ks III. v.tr.), 2 srny a 1 srnča,10 diviakov bez rozdielu veku a pohlavia.   (počet 

sa bude upravovať každoročne podľa schváleného plánu chovu a lovu raticovej zveri pre 

poľovný revír Banky) 

 kupujúci má nárok na divinu z ulovenej zveri, 

 kupujúci nesmie vykonávať žiadne práce v poľovnom revíri bez vedomia a predchádzajúceho 

odsúhlasenia predávajúceho, 

 predávajúcemu pripadá zvyšná časť lovu, ktorá nie je predmetom zmluvy, 

 v prípade, že kupujúci nie je schopný odloviť počet zveri stanovený v dodatku ku zmluve na 

príslušný rok, môže predávajúci vykonať lov za kupujúceho v poslednom mesiaci doby lovu, 

 predávajúci umožní kupujúcemu užívanie poľovníckych zariadení, pokiaľ sa no tom obe 

strany dohodnú, 

 predávajúci zabezpečuje v plnom rozsahu starostlivosť o zver podľa schváleného plánu 

starostlivosti o zver, 



 trofeje z ulovenej zveri sú majetkom kupujúceho, ten je však povinný predložiť tieto trofeje po 

ukončení poľovníckej sezóny (najneskôr do 28.02. príslušného roku) predávajúcemu, ktorý 

ich oboduje a predloží na chovateľskú prehliadku trofejí, po ktorej budú odovzdané späť 

kupujúcemu, 

 ostatné podmienky budú dohodnuté v zmluve, ku ktorej sa každoročne vyhotoví dodatok s 

presným určením štruktúry lovu podľa druhu zveri, pohlavnej a vekovej štruktúry. 

6/ Záujemca o predaj časti lovu do ponukového konania predloží cenovú ponuku, ktorá musí 

obsahovať: 

 presné označenie navrhovateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, adresu 

trvalého pobytu, bankové spojenie, IBAN, 

 výšku ponúkanej ceny predaja, 

 súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na www.banskastiavnica.sk), 

 čestné vyhlásenie kupujúceho, že v čase podania žiadosti nemá po lehote splatnosti žiadne 

záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a organizáciám zriadeným Mestom Banská Štiavnica 

(tlačivo na www.banskastiavnica.sk), 

 ponuka / návrh musí byť podpísaná  a datovaná / u právnickej osoby aj pečiatka a podpis 

konajúcej osoby/. 

7/ V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 

ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

Záujemcovia o predaj časti lovu poľovnej zveri v poľovnom revíri Banky môžu podávať cenové 

ponuky v lehote do 15.09.2020, 12
00

 hod. Cenové ponuky sa podávajú v zalepenej obálke s 

označením "NEOTVÁRAŤ - zámer priameho predaja majetku - časť lovu poľovnej zveri." 

na adresu: Mestské lesy Banská Štiavnica, Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica. 

 

Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r. o. si vyhradzujú právo zmeniť podmienky priameho predaja, 

odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť. 

 

V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii, zámeru a spôsobu predaja časti lovu môžete získať 

na tel. č.  045 / 692 11 27 , na e-mailovej adrese mestskelesybs@stonline.sk , alebo osobne na 

Mestských lesoch Banská Štiavnica, s. r. o, Šobov 1401/1 v Banskej Štiavnici. 
 

V Banskej Štiavnici, dňa 10.08.2020 
 

 

   
 

 

 

 

 

       Ing. Jaroslav Dudík 
     konateľ Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s  r. o. 
         


