
Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina                                                                    

    

 

 

Mestské lesy, s.r.o.,  Krupina vyhlasujú 

 obchodnú verejnú súťaž 

podľa § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa  § 281 až § 288 

Obchodného zákonníka 

za účelom predaja Nákladného vozidla špeciálneho-Viacúčelový sypač  

ŠKODA 706 – MTSP 25 

za dodržania nasledovných podmienok: 

 
1. vyhlasovateľ: 

 
Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina, IČO: 31616798, 

 

2.  predmet OVS:   odpredaj  Nákladného vozidla špeciálneho - Viacúčelový sypač - 

ŠKODA 706  - MTSP 25   

      Technické údaje: rok výroby – 1988,  výkon - 148 kW, TK a EK – vozidlo dočasne 

odhlásené, zdvihový objem valcov – 11 940.0 cm3.  

 

3.   kritériá ktoré budú uplatnené pri výbere najvýhodnejšej ponuky: najvyššia cena, nie 

nižšia ako  3 400,-  Eur bez DPH.  

 

4.   lehota do ktorej je možné podávať súťažné návrhy:   21.9.2021 do 14.00 hod., 

 

5.  spôsob podávania súťažných návrhov:  v zalepenej obálke s označením „OVS odpredaj  

Nákladného vozidla špeciálneho – Viacúčelový sypač ŠKODA 706  - MTSP 25, - 

neotvárať“, na sekretariát konateľa spoločnosti  alebo poštou, návrhy doručené na Mestské 

lesy, s.r.o.  Krupina po stanovenej lehote nebudú zahrnuté do súťaže. 

 

6.  obsah súťažných návrhov:  identifikačné údaje žiadateľa (FO: meno, priezvisko, dátum 

narodenia, bydlisko, rodinný stav/ PO: názov, sídlo PO, IČO), číslo účtu na ktorý bude 

vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak nebude uchádzač úspešný, 



Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina                                                                    

7.   kontakt na zamestnanca MsL pre prípad informácii : 

      Ing. Jozef Capuliak, PhD. ,  tel.č.: 0908 288 668. 

 

8.  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od OVS bez uvedenia dôvodu a je 

oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy až do uzavretia zmluvy s úspešným 

uchádzačom a zároveň má právo súťaž zrušiť, 

 

9.  víťaz OVS je povinný uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve najneskôr do 30 dní 

od   schválenia výsledku OVS.  

 
 

 

 
 

 
 
 

Vyvesené dňa    06.09.2021 

Zvesené dňa      21.09.2021 o 14.00 hod 

 

Zodpovedný za zverejnenie  Ing. Emília Gregáňová 


