
Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol. 

                  Krásna Ves 142____________                                

 

 Výberové  konanie na odber drevnej hmoty. 
 

 

 Údaje o drevnej hmote.   
 

• Miesto uloženia drevnej hmoty.  

       Spevnené OM Okrúhla - Časť pod V. Lúkami..    

 

• Drevinové zloženie.  

DC,BK,HB,BO,SM.    

 

•  Priemerná obiemovosť 

      DC-0,98m3. 

      BK-1,27m3 

      HB-0,34m3 

      BO-1,27m3 

      SM-1,39m3 

       

• Množstvo m3. 

          -BO- 20m3 

•    -CR- 20m3 

•    -HB- 20m3 

•    -SM-40 m3 

               -BK- 130m3 

 

• Spolu- 230m3. 

 

Podmienky odberu  

 

• Vlastná  doprava. 

Odberateľ disponuje vlastnou dopravou na odvoz drevnej hmoty. 

 

• Platba  

          Odberateľ uhradí pred začatím odvozu zálohovú faktúru za časť drevnej hmoty. Po 

ukončení odvozu uhradí po odpočítaní zálohovej faktúry celkovú sumu do 7 dní. 

 

• Dátum začatia a ukončenia  

           06.03.2019-01.04.2019. 

                             

• Harmonogram odvozu. 

           Priebežne počas ťažby. 

 

   



 

 

 

Kritérium  odpredaja drevnej hmoty 
           Cena za 1m3. 

             

 

 

 

 

         Podmienky podania cenovej ponuky. 
 

Na mailovú adresu predsedu Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves  do 28.02.2019.  

mail: juraj-adamus@centrum.sk 

 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk. 

                                                                                                                                                                  

Výsledok výberového konania bude oznámený 1.3.2019 na Váš mail ktorý bude uvedený vo 

vašej cenovej ponuke. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                     .......................................                 

 

                                                                                                            Podpis a pečiatka 



Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol. 

                  Krásna Ves 142____________                                

 

 Výberové  konanie na odber drevnej hmoty. 
 

 

 Údaje o drevnej hmote.   
 

• Miesto uloženia drevnej hmoty.  

       Spevnené OM Okrúhla - Časť pod V. Lúkami..    

 

• Drevinové zloženie.  

DC,BK,HB,BO,   

 

• Priemerná obiemovosť 

      DC-0,65m3. 

      BK-0,92m3 

      HB-0,26m3 

      BO-1,03m3 

 

• Množstvo m3 určených na ťažbu. 

• Ťažba po drevinách:  

          -BO- 40m3 

•   -CR- 160m3 

•   -HB- 80m3 

               -BK- 530m3 

 

• Spolu- 810m3. 

 

Podmienky odberu  

 

• Vlastná  doprava. 

Odberateľ disponuje vlastnou dopravou na odvoz drevnej hmoty. 

 

• Platba  

          Odberateľ uhradí pred začatím odvozu zálohovú faktúru za časť drevnej hmoty. Po         

ukončení odvozu uhradí po odpočítaní zálohovej faktúry celkovú sumu do 7 dní. 

 

• Dátum začatia a ukončenia  

           02.04.2019-01.06.2019. 

                             

• Harmonogram odvozu. 

           Priebežne počas ťažby. 

 

   

 



 

 

Kritérium  odpredaja drevnej hmoty 
           Cena za 1m3. 

             

 

 

 

 

         Podmienky podania cenovej ponuky. 
 

Na mailovú adresu predsedu Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves  do 28.02.2019.  

mail: juraj-adamus@centrum.sk 

 

 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk. 

                                                                                                                                                                  

Výsledok výberového konania bude oznámený 1.3.2019 na Váš mail ktorý bude uvedený vo 

vašej cenovej ponuke. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                     .......................................                 

 

                                                                                                            Podpis a pečiatka 



Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol. 

                  Krásna Ves 142____________                                

 

 Výberové  konanie na odber drevnej hmoty. 
 

 

 Údaje o drevnej hmote.   
 

• Miesto uloženia drevnej hmoty.  

       Spevnené OM Okrúhla - Časť pod V. Lúkami..    

 

• Drevinové zloženie.  

DC,BK,HB,BO,   

 

• Priemerná obiemovosť 

      DC-0,44m3. 

      BK-0,77m3 

      HB-0,25 

      BO-0,96m3 

 

• Množstvo m3 určených na ťažbu. 

• Ťažba po drevinách:  

         -BO- 20m3 

•   -CR- 45m3 

•   -HB- 10m3 

              -BK- 170m3 

 

Spolu- 245m3. 

 

Podmienky odberu  

 

• Vlastná  doprava. 

Odberateľ disponuje vlastnou dopravou na odvoz drevnej hmoty. 

 

• Platba  

          Odberateľ uhradí pred začatím odvozu zálohovú faktúru za časť drevnej hmoty. Po 

ukončení odvozu uhradí po odpočítaní zálohovej faktúry celkovú sumu do 7 dní. 

 

• Dátum začatia a ukončenia  

           02.06.2019-01.07.2019. 

                             

• Harmonogram odvozu. 

           Priebežne počas ťažby. 

 

   

 



 

 

Kritérium  odpredaja drevnej hmoty 
           Cena za 1m3. 

             

 

 

 

 

         Podmienky podania cenovej ponuky. 
 

Na mailovú adresu predsedu Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves  do 28.02.2019.  

mail: juraj-adamus@centrum.sk 

 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk. 

                                                                                                                                                                  

Výsledok výberového konania bude oznámený 1.3.2019 na Váš mail ktorý bude uvedený vo 

vašej cenovej ponuke. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                     .......................................                 

 

                                                                                                            Podpis a pečiatka 


	výb.konanie drevo  Okrúhla 527A
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