
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28,  

053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta  

Tel./Fax.: 00421534173411,00421534173425 

 

AUKČNÝ PORIADOK PRE KONANIE ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ.  

 

Článok 1 

Preambula 

  Aukcia dreva je transparentný spôsob predaja dreva (tovaru) s cieľom voľného prístupu k 

ponúkanému objemu drevnej suroviny zo strany spracovateľských subjektov.  

  Aukcie  dreva  budú realizované  podľa potrieb spoločnosti Lesy  mesta  SNV s.r.o.                

( v štvrťročných respektíve mesačných intervaloch), po zverejnení na internetovej stránke 

spoločnosti Lesy mesta SNV s.r.o.. Aukcie dreva sa budú realizovať elektronickou formou. 

Na tento spôsob predaja formou otvorenej elektronickej aukcie spoločnosť Lesy mesta SNV 

s.r.o. vyčlenila limitované množstvo sortimentov surového dreva z plánovanej ťažby (okrem 

paliva, palivového odpadu, žrdí a výrobkov z píly), ktoré bude postupne dodávané v zmysle 

uzatvorenej kúpnej zmluvy.  

Článok 2 

Účastníci elektronických aukcií dreva 

 

  Do aukcie sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby s oprávnením na podnikanie,  po 

zaplatení trvalej aukčnej zábezpeky a splnení ostatných podmienok uvedených v tomto 

aukčnom poriadku.  

Aukčný poriadok určuje podmienky konania elektronických aukcií dreva a je záväzný pre 

každého účastníka aukcie a to okamihom splnenia všetkých podmienok ustanovených týmto 

aukčným poriadkom.  

Článok 3 

Registrácia účastníkov  a podmienky  aktivácie účastníkov na aukcií dreva 

 

  Záujemca o účasť v aukcií sa registruje do databázy , prostredníctvom registračného 

formulára zverejneného na stránke spoločnosti „www.lesysnv.sk“. O úspešnej registrácii bude 

účastník informovaný prostredníctvom e-mailu. Takto registrovaný účastník je oprávnený len 

na prehliadanie jednotlivých položiek menu stránky aukčného portálu, vrátane zoznamu 

plánovaných aukcií.  

Podmienky aktivácie účastníkov  aukcií dreva (tovaru): 

A) Podmienkou aktivácie účastníkov pre uverejnenú aukciu je písomné vyjadrenie súhlasu s 

podmienkami uvedenými v tomto aukčnom poriadku osobou na to oprávnenou ( fyzická 

osoba podnikateľ podpíše osobne a za právnickú osobu podpíše štatutárny orgán ). Ak sa 

jedná o nového záujemcu, odberateľa, ktorý nie je u nás vedený ako odberateľ, záujemca 

spolu so súhlasom predloží fotokópiu výpisu živnostenského, alebo obchodného registra na 

adresu spoločnosti Lesy mesta SNV s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová 

Ves – Novoveská Huta. Záujemca sa zaväzuje, že všetky zmeny v živnostenskom a 

obchodnom registri bude priebežne oznamovať.  

Vzor súhlasu s aukčným poriadkom tvorí prílohu tohto poriadku .  

B) Úhrada a pripísanie uvedenej zábezpeky  na účet spoločnosti Lesy mesta SNV s.r.o.. 

Výška  zábezpeky elektronického aukčného predaja dreva je stanovená vo výške 1000 €. 

Aktiváciu záujemcu o obchodovanie na elektronickom aukčnom portáli www.lesysnv.sk  

možno vykonať až po:  

        -  pripísaní uvedenej trvalej zábezpeky  na  účet Lesy mesta SNV s.r.o.:  

           č.ú.: 6608882010/1111 



            Názov banky:. UniCreditBank, a.s.,  

           (VS – uviesť IČO záujemcu a do doplňujúcich údajov pri fyzickej osobe uviesť meno a   

           priezvisko a pri právnickej osobe obchodné meno).  

- uhradení uvedenej trvalej zábezpeky v hotovosti do pokladne v sídle spoločnosti Lesy 

mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28 

Vrátenie  zábezpeky je možné:  

- ak kupujúci nebol úspešný v aukcií (vrátenie ihneď po požiadaní)  

- ak bol úspešný, až po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej 

zmluvy (uzatvorených kúpnych zmlúv). 

- ak sa už účastník nebude zúčastňovať na elektronických aukciách dreva konaných 

spoločnosťou Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. na stránke www.lesysnv.sk 

  Žiadosť o vrátenie zábezpeky podáva v písomnej forme a uvedie v nej číslo účtu na ktorý je 

potrebné zábezpeku vrátiť.  

  Spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o. je oprávnená ponechať si predmetnú zábezpeku v prípade 

neuzatvorenia zmluvy, alebo/a v prípade uzatvorenia zmluvy a neplnenia jej ustanovení.  

   Aktiváciu registrovaného záujemcu (záujemcu o nákup drevnej hmoty) pre licitáciu vykoná 

administrátor, zodpovedná osoba pre elektronickú aukciu, po splnení všetkých podmienok 

vyplývajúcich z tohto aukčného poriadku. Všetky podmienky pre vykonanie aktivácie pre 

licitáciu registrovaného záujemcu musia byť splnené najneskôr 1 pracovný deň pred konaním 

konkrétnej aukcie.  

   Uhradená  zábezpeka a súhlas s týmto aukčným poriadkom oprávňuje záujemcu o aukčný 

predaj zúčastniť sa konkrétnej elektronickej aukcie, ak v čase konania aukcie spĺňa aj ostatné 

podmienky ustanovené týmto aukčným poriadkom.  

 

Aktívny prístup bude odmietnutý tým zaregistrovaným účastníkom aukcie dreva:  

- ktorí mali záväzky po lehote splatnosti (vrátane úrokov z omeškania) voči spoločnosti Lesy   

  mesta SNV s.r.o., 1 pracovný deň pred začiatkom konania EAD - elektronickej aukcie dreva,  

- ktorí boli vyradení z databázy aukcie dreva z dôvodu, že nesplnili podmienky vyžadované  

  týmto aukčným poriadkom .  

- ktorí porušili podmienky stanovené v článku 8 tohto aukčného poriadku.  

- ktorí počas aktuálnej aukcie dreva budú prihlásení súčasne z jednej a tej istej IP adresy. 

 

  Účastník bude oboznámený so splnením (nesplnením) podmienok tohto aukčného poriadku 

e-mailom. Pri splnení všetkých podmienok, administrátor udelí súhlas účastníkovi na účasť 

v aukcií dreva. 

Článok 4 

Predmet elektronických aukcií dreva 

 

  Predmetom elektronických aukcií je limitovaný objem drevnej hmoty, tovar – sortimenty 

surového dreva : ihličnaté výrezy I, II, IIIA,B spolu bez vytriedenia po hrúbkových stupňoch, 

C1, C2 spolu bez vytriedenia po hrúbkových stupňoch, C2 samostatne 1 hrúbkový stupeň, 

vláknina, výber z vlákniny a agregát, podľa aktuálnej ponuky uverejnenej na www.lesysnv.sk 

v sekcií aukcie dreva alebo na vyžiadanie v sídle spoločnosti. 

  Množstvo drevnej hmoty pre jednotlivé aukcie bude zverejňované vždy pri vyhlásení 

konkrétnej aukcie dreva na stránke spoločnosti www.lesysnv.sk 

 

Článok 5 

Zverejnenie elektronických aukcií dreva na www.lesysnv.sk 

 

Obsahom zverejnenia elektronickej aukcie dreva je :  

http://www.lesysnv.sk/


- číslo, začiatok a koniec aukcie dreva   

- ponúkaný objem, drevina, sortiment a kvalita,   

- minimálny zmluvný objem,  

- vyvolávacia cena,   

- ďalšie dôležité informácie.  

Článok 6 

Technická špecifikácia 

 

   Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. je platcom DPH, ale vyvolávacia cena  

dreva v elektronickej aukcii dreva je uvedená v  €/m³ bez DPH, za sortimenty dodávané v 

zmysle Technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v spoločnosti 

Lesy mesta SNV s.r.o., ktoré sú uverejnené na www.lesysnv.sk podľa STN 480055 a STN 

480056 z roku 2007.  

   Spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o., neakceptuje prebierku drevnej hmoty elektronickými 

meracími zariadeniami.  

Článok 7 

Cena 

 

     Vyvolávacia cena je cenou minimálnou a stanoví ju spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o..  

Ceny sú  cenami v parite EXW – sklad dodávateľa. Ceny sú uvádzané v jednotkovej cene za 1 

m3 bez DPH podľa dražobného zoznamu. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná k cenám 

v zmysle zákona 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov.  

Ceny pre elektronické aukcie, ktorých predmetom je jedna kvalitatívna trieda (bez členenia na 

hrúbkové stupne) sa stanovuje na položku priamo. Ak je predmetom aukcie viac ako jedna 

kvalitatívna trieda a viac ako jeden hrúbkový stupeň, stanovuje sa cena na vybratú 

kvalitatívnu triedu a hrúbkový stupeň. 

 

Článok 8 

Priebeh aukcie dreva 

 

   V prípade podania návrhu a prijatia rovnakej ceny, rozhoduje termín jej ohlásenia (vyhráva 

ponuka ohlásená skôr).  

Interval prípadného predĺženia aukcie určí administrátor (pri podaní ponuky v priebehu 60 

sekúnd pred ukončením aukcie sa čas trvania automaticky predlžuje o ďalší čas od podania 

tejto ponuky).   

Účastník aukcie môže podať ľubovoľný počet ponúk v rámci jednej aukcie.  

Každý účastník aukcie vyplní povinné údaje – požadovaný objem a ponúkanú cenu. 

Minimálny zmluvný objem  dreva, na ktorý môže byť uzatvorená kúpna zmluva, určí 

administrátor pre konkrétne aukcie samostatne.  

Objem dreva požadovaný záujemcom môže byť rovnaký, alebo nižší ako ponúkaný objem v 

konkrétnej aukcií podľa stanoveného minimálneho množstva v konkrétnej aukcií.  

  Víťazom  aukcie dreva je účastník, ktorý podal najlepšiu cenovú ponuku (najvyššiu cenu), 

pričom, ak víťaz nedal ponuku na celé množstvo ponúkaného sortimentu, tak víťazom pre 

zostávajúce množstvo je účastník, ktorý podal ponuku na zostávajúce množstvo v najlepšej 

(víťaznej) cene a ak ani tento účastník nedal ponuku na celé ostávajúce množstvo dreva , tak 

sa postupuje obdobne, až do vypredania ponúkaného sortimentu, prípadne sa zostávajúce 

množstvo ponúkne v druhom kole aukcie dreva. 

  V prípade nevydraženého množstva v ponúkanom sortimente v prvom kole aukcie dreva 

bude zostávajúce množstvo  ponúknuté do druhého kola aukcie dreva za najvyššiu vydraženú 

cenu(ponuku) . Dražobníci znovu dražia, ale už iba  zostávajúce ponúkane množstvo, až do 



vypredania celkového ponúkaného množstva. V prípade podania návrhu a prijatia rovnakej 

ponuky na množstvo, rozhoduje termín jej ohlásenia (vyhráva ponuka ohlásená skôr).  

  Podrobný priebeh aukcie je opísaný v používateľskom návode. 

     Víťazi aukcie sú povinní uzatvoriť všetky kúpne zmluvy so spoločnosťou Lesy mesta SNV 

s.r.o. do troch pracovných dní od ukončenia aukcie (vrátane dňa konania aukcie), s 

rozväzovacou podmienkou, ktorou je zrušenie aukcie spoločnosťou Lesy mesta SNV s.r.o.., 

ak bola do 24 hodín od skončenia aukcie doručená oprávnená sťažnosť podľa článku 9 tohto 

aukčného poriadku a tejto sťažnosti bolo vyhovené. Po ukončení dražby a uzatvorenej 

(podpísanej) kúpnej zmluvy z dražobníkom, sa odber vydraženého dreva uskutoční podľa už 

podpísanej a platnej kúpnej zmluvy, ale až po pripísaní finančných prostriedkov na svoj účet z 

vydraženého objemu alebo jeho časti  vrátane DPH.  

    Neuzavretie zmluvy s víťazom aukcie v stanovenej lehote má za následok zánik povinnosti 

Lesy mesta SNV s.r.o., uzatvoriť zmluvu s víťazom (víťazmi) aukcie, pričom v prospech Lesy 

mesta SNV s.r.o.,  prepadá celá zložená  zábezpeka a víťazovi (víťazom) zaniká nárok na jej 

vrátenie.  

 

Zároveň víťaz, ktorý:  

a) neuzatvorí zmluvu (zmluvy),  

b) alebo, neodoberie drevo v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou (kúpnymi zmluvami),  

nebude sa môcť zúčastniť najbližšej nasledujúcej aukcie , pričom v prospech spoločnosti Lesy 

mesta SNV s.r.o., prepadá celá zložená aukčná zábezpeka.  

 

Článok 9 

Riešenie sťažností 

 

    Sťažnosti na konanie aukcie je možné doručiť v lehote do 24 hodín od času skončenia 

aukcie, v sídle spoločnosti Lesy mesta SNV s.r.o. s  označením „ SŤAŽNOSŤ- AUKCIA“, 

alebo elektronickou formou ako skenovaný dokument na adresu administrátora a to tak, aby 

bola v stanovenej lehote doručená. V sťažnosti musí byť uvedené:  

a) číslo aukcie,  

b) názov firmy a IČO,  

c) opis porušenia zásad aukčného poriadku EAD,  

d) podpis osoby s čitateľne uvedeným menom, priezviskom a funkciou osoby, ktorá je 

oprávnená konať v mene sťažovateľa. 

   V prípade, že koniec lehoty na doručenie sťažnosti pripadá na deň pracovného voľna, alebo 

pracovného pokoja, je dňom lehoty doručenia považovaný najbližší pracovný deň  

 Sťažnosť, ktorá nebude podaná v lehote, resp. bude neúplná, nebude priata do úvahy. 

Oprávnená sťažnosť sa viaže na zrušenie platnosti celej aukcie, alebo jej časti. Informácia o 

zrušení aukcie bude uvedená na www.lesysnv.sk.“.  

 

Článok 10 

Ostatné ustanovenia 
Spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o. nezodpovedá: 

 - za zneužitie prístupového hesla  

 - za chybne podané ponuky 

 - za chyby programu užívateľa 

 - za zlyhanie jeho počítačového systému, alebo telekomunikačnej siete.  

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 



    Spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o. si vyhradzujú právo zrušenia celej aukcie alebo jej časti 

na položku sortimentu dreva aj bez udávania dôvodu. Spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o. si 

vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch meniť tento aukčný poriadok, pre tú ktorú 

aukciu určiť odlišné prípadné ďalšie podmienky, ktoré neurčuje tento aukčný poriadok.  

Zoznam príloh je súčasťou tohto aukčného poriadku.  

Prípadné spory budú riešené podľa Slovenského práva.  

 

Zoznam príloh:  

1. Vzor kúpnej zmluvy.  

2. Manuál k aukcií.  


