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Č. j.: 05-OLV/1029/2020 
Dňa: 12.05.2020 
Počet listov: 2 
Prílohy:  - 
      
Vec 
PONUKA  NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI 
 
Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce ponúkajú na prenájom nehnuteľný majetok, ktorý 
sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť a je dlhodobo nevyužívaný našou organizáciou. 
Jedná sa nasledovný nehnuteľný majetok: 
 
1.  STAVBY: 
1.1.  Administratívna budova súp. č. 18 na parcele č. 18/4  HIM č. 0200310 - zast. plocha    

90 m2  
1.2.  Brúsiareň súp. č. 18 na parc. č. 18/4 HIM č. 0200310 - zast. plocha 176 m2 
1.3.  Budov 4 strannej frézy súp. č. 19 na parcele č. 18/2, HIM č. 0200300 - zast. plocha  
        264 m2 

1.4.  Objekt píly Bongiovanni súp. č. 20 na parcele č. 18/3, HIM č. 0200278 - zast. plocha  
        271 m2 

1.5.  Sklad č. 2 - prírezovňa súp. č. 21 na parcele č. 18/5, HIM č. 0200295 - zast. plocha  
        153 m2  
1.6.  Sklad č. 5 súp.č. 22  na parcele č. 18/6, HIM č. 0200304 - zast. plocha 469 m2 

 
2.  POZEMKY:  

2.1.  parcela č. 18/1 zastavané plochy a nádvoria - spevnené plochy o výmere 1 810 m2 

2.2.  parcela č. 18/1 zastavané plochy a nádvoria - nespev. plochy o výmere 1 015 m2 

2.3.  parcela č. 18/1 zastavané plochy a nádvoria - komunikácia o výmere 3 169 m2 

 
Predmetný nehnuteľný majetok – stavby a pozemky sa nachádzajú v oplotenom areáli na 
okraji Vojenského obvodu Lešť v lokalite Lažteky. Vedený je na liste vlastníctva č. 4 k. ú. 
Lažteky, obec Lešť (vojenský obvod), okres Zvolen na vlastníka Slovenská republika a 
správcu Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce, PSČ 962 63, 
SR v podiele 1/1.  

Výška nájmu je stanovená na základe zastavaných plôch objektov a ich druhu stavby 
a u pozemkov na základe výmery a ich spevnenia a využitia. Objekty boli využívané na 
prevádzku píly, ale je ich možné využiť aj iné účely. Prístup k objektom je po spevnenej 
komunikácii. 

 
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA  /TERMÍNY/:  
 
1.  Zverejnenie ponuky – podľa rozdeľovníka 19.05.2020.   
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2.  Obhliadka nehnuteľného majetku v termíne od 25.05.-28.05.2020 v čase od 800 do 14 00   

hod v pracovných dňoch, obhliadku oznámiť a dohodnúť termín na tlf. č. 0911869186.  
 
3. Písomné ponuky treba doručiť v zalepených obálkach: do 05.06.2020, tak aby do 1200 hod 
boli zaevidované v podateľni GR VLM SR na adrese:            
               Vojenské lesy a majetky SR š.p. 
                Lesnícka 23  
                962 63  Pliešovce      
na ponuky doručené po termíne sa neprihliada a budú vrátené.  
 
4. V ponuke sa uvádza predmet ponukového konania – stavby prevádzky píly Lažteky 
a pozemky a ponuková cena za ročný prenájom, najnižšia ponuková cena je 1.800,40 € 
vrátane DPH. 
 
5. Povinné označenie obálky: meno a adresa odosielateľa /záujemcu/, obchodné meno 
a adresa príjemcu, výrazné označenie na obálke: „NEOTVÁRAŤ –  VÝBEROVÉ KONANIE 
PÍLA LAŽTEKY“.   
 
6.  Vyhodnotenie: do 12.06.2020 komisiou na GR VLM SR. 
 
7. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom príslušného 
nehnuteľného majetku. 
   - ak víťaz od ponuky odstúpi, príslušný nehnuteľný majetok môže byť ponúknutý 
záujemcovi s druhou najvyššou ponúknutou cenou. 
   -  v prípade cenovej rovnosti víťazných ponúk bude záujemcom s rovnakými cenovými 
ponukami predložená nová ponuka, na ktorú budú písomne vyzvaní osobitne.   
 
8. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z ponúk.     
 
9. Oznámenie a informovanie o výsledku: písomne do 10 dní od vyhodnotenia súťaže   
   - výsledok z výberového konania (zápisnica) sa zasiela ako príloha žiadosti na udelenie 
súhlasu s prenájmom majetku štátu  na MO SR.  
  
Informácie: 
 -  ponukové konanie: Ing. K. Belanová tel. 045/5306119, mobil: 0911/869186   
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                    Ing. Ján  J U R I C A 
                                                                                                       generálny riaditeľ 
 
 
 
 
Rozdeľovník: registratúra GR VLM SR 
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