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Bratislava 11.6.2021 

 
Ponuka nájmu dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu 

 
Správca:   Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
IČO:     30 844 363 
Adresa správcu:  Pražská 29, 812 63 Bratislava 
Kontaktná osoba:  Mgr. Tatiana Sálusová 
    email: tatiana.salusova@reserves.gov.sk, tel.: 02/57278 251 
 
Dátum zverejnenia ponuky: 11.6.2021 
Začiatok lehoty na 
doručovanie ponúk:  12.6.2021 
Koniec lehoty na  
doručovanie ponúk:  18.6.2021 
 
Termín obhliadky:  Po dohode s kontaktnými osobami (uvedenými v texte nižšie) 
 
Identifikácia ponuky nájmu: 
 
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 
812 63 Bratislava (ďalej len "správca") v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 
štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie ponuky nájmu dočasne 
prebytočného hnuteľného majetku štátu. 
 
Pojazdná dielňa PAD PRAGA V3S 
      -       Evidenčné číslo: BA674 LL 
      - Farba: zelenožltá 
      - Rok výroby: 1984, 
      - Výrobné číslo VIN: 3081950, 
      - Identifikačné číslo motora: T 912, 
      -      Zdvihový objem valcov: 7412 cm3, 
      -      Výkon motora: 72,00 kW 
      -      Rok obstarania: 2016, 
      -      ID majetku: 23000036,  
 
Pojazdná dielňa PAD PRAGA V3S sa nachádza v závode SŠHR SR Brodnianka so sídlom na adrese Cesta 
do Rudiny 3037/34 K, 024 01 Kysucké Nové Mesto. 
 
Univerzálny nakladač UN 053 
      -      Rok výroby: 1987, 
      -      Rok obstarania: 2004, 
      -      ID majetku: 22200063, 
      -      Objem nádrže: 100 l, 
      -      Motohodiny: 219, 
      -      Motor: Zetor 6701.54, 
      -      Max. nosnosť: 1 200 kg,   
      -      Výrobné číslo VIN: 69010175-1, 
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Veľkoobjemová lopata – súčasť univerzálneho nakladača UN 053 
    -      Rok obstarania: 2005, 
    -      ID majetku: 75106152, 
 
ďalej len „predmet nájmu“ 
 
Univerzálny nakladač UN 053 a veľkoobjemová lopata – súčasť univerzálneho nakladača UN 053 sa 
nachádzajú v závode SŠHR SR Ľupčianka so sídlom na adrese Príboj 564, 976 13 Slovenská Ľupča. 
 
Správca ponúka do nájmu hnuteľný majetok ako súbor.  
 
Obhliadka: 
Záujemcom bude umožnené pred doručením cenovej ponuky vykonanie fyzickej obhliadky v mieste 
uloženia predmetu nájmu. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred telefonicky resp. emailom. 
Obhliadky budú vykonané v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami.  
 
Kontaktná osoba pre závod Ľupčianka, Slovenská Ľupča: 
Ing. PaedDr. Ivan Kováčik, vedúci závodu Ľupčianka 
tel.: 048/4187294  | mobil: +421 903 806 004 
email: ivan.kovacik@reserves.gov.sk  
 
Kontaktná osoba pre závod Brodnianka, Kysucké Nové Mesto: 
Anna Kokavcová, zástupkyňa vedúceho závodu Brodnianka 
tel.: 041/42 124 31  | mobil: +421 910 837 733 
email: anna.kokavcova@reserves.gov.sk  
 
Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov 
(obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom techniky – 
NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne najneskôr do 
18.6.2021. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do 
podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikáciu majetku podľa 
zverejneného oznámenia, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € za celý súbor 
predmetu nájmu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu, 
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene 
spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou 
pevnou sumou v € za celý súbor predmetu nájmu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. 
 
Cenu za predmet nájmu správca žiada uviesť do predloženej cenovej ponuky uvedenú pevnou sumou 
v € za mesiac. Správca si vyhradzuje právo odstúpenia od ponuky predmetu nájmu po vyhodnotení 
predložených cenových ponúk. Všetky náklady spojené s údržbou predmetu nájmu ako aj náklady na 
prepravu znáša nájomca. 
 
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, 
alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre 
určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v 
stanovenej lehote písomne doručil cenovú ponuku, ktorá bude vyhodnotená ako najvyššia, bude 
vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú 
cenu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Bližšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 
- 02/57 278 251. 
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Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky. 
 
 


