
Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol. 

                  Krásna Ves 142____________                                

 

 Výberového konanie na ťažbu dreva  

v porastoch US Krásna Ves. 
 

 

 Údaje o mieste ťažby.   
 

• Miesto výkonu ťažby.  

       Porast 527A v časti nazývanej Okrúhla.    

 

• Drevinové zloženie porastu.  

Porast je tvorený prevažne bukom s prímesou iných drevín.     

 

• Vek porastu a zásah.  

95 rokov MCR.  

 

•  Priemerná obiemovosť 

      DC-0,98m3. 

      BK-1,27m3 

      HB-0,34m3 

      BO-1,27m3 

      SM-1,39m3 

 

• Množstvo m3 určených na ťažbu. 

• Ťažba po drevinách:  

          -BO- 20m3 

•    -CR- 20m3 

•    -HB- 20m3 

•    -SM-40 m3 

               -BK- 130m3 

 

• Spolu- 230m3. 

. 

 

• Približovacia vzdialenosť  

Do 300m. 

  

• Sklon  

10%. 

 

 

 

 

 



 

Podmienky ťažby. 
 

• Dátum začatia a ukončenia prac 

5.03.2019-30.03.2019                            

• Metóda ťažby. 

           Kmeňová metóda zo začelením na odvoznom mieste bez manipulácie. 

 

 

 

Kritéria  pre vyhodnotenie ponuky. 

         Cena vyťaženého a priblíženého 1 m3 dreva na odvoznom mieste. 

 

 

 

         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____________                                

 

 Výberového konanie na ťažbu dreva  

v porastoch US Krásna Ves. 
 

 

 Údaje o mieste ťažby.   
 

• Miesto výkonu ťažby.  

       Porast 528 v časti nazývanej Okrúhla.    

 

• Drevinové zloženie porastu.  

Porast je tvorený prevažne bukom s prímesou iných drevín.     

 

• Vek porastu a zásah.  

85 rokov Prebierka 

 

•  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. 

. 

 

• Približovacia vzdialenosť  

Do 340m. 

  

• Sklon  

25%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podmienky ťažby. 
 

• Dátum začatia a ukončenia prac 

1.04.2019-30.05.2019                            

• Metóda ťažby. 

           Kmeňová metóda zo začelením na odvoznom mieste bez manipulácie. 

 

 

 

Kritéria  pre vyhodnotenie ponuky. 

         Cena vyťaženého a priblíženého 1 m3 dreva na odvoznom mieste. 

 

 

 

         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____________                                

 

 Výberového konanie na ťažbu dreva  

v porastoch US Krásna Ves. 
 

 

 Údaje o mieste ťažby.   
 

• Miesto výkonu ťažby.  

       Porast 529 v časti nazývanej Okrúhla.    

 

• Drevinové zloženie porastu.  

Porast je tvorený prevažne bukom s prímesou iných drevín.     

 

• Vek porastu a zásah.  

90 rokov Prebierka 

 

•  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. 

. 

 

• Približovacia vzdialenosť  

Do 340m. 

  

• Sklon  

25%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podmienky ťažby. 
 

• Dátum začatia a ukončenia prac 

1.06.2019-30.06.2019                            

• Metóda ťažby. 

           Kmeňová metóda zo začelením na odvoznom mieste bez manipulácie. 

 

 

 

Kritéria  pre vyhodnotenie ponuky. 

         Cena vyťaženého a priblíženého 1 m3 dreva na odvoznom mieste. 

 

 

 

         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 ťažba 527A
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