
OBEC      ŠTIAVNIK                                                              Štiavnik, 26. apríla  2019         

Obecný úrad  Štiavnik 

013 55  Štiavnik 1350 

___________________________                                                                          

 Č.: 473- 3/2019 

 

vyhlasuje 

 

 

OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ  

 o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o úvere 

 

v súlade s ustanovením § 281 až § 288 zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „súťaž“)           

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa súťaže: 

Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1 350 

Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Vároš, starosta obce 

Číslo účtu:  SK27 0200 0000 0000 2332 2432 

IČO: 00321672 

DIČ: 2020618567  

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 

Telefón: 0905/254 037     

E-mail: ocu@stiavnik.sk                                                                       

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže, požiadavky:  

Investičný úver pre obec Štiavnik za účelom financovania 1. etapy realizácie stavby „Štiavnik 

– kultúrny dom prístavba a stavebné úpravy“. 

Výška poskytnutého splátkového úveru:  800 000,00 €. 

Konečná splatnosť: 5 rokov. 

Úroková sadzba: fixná v percentách (počas lehoty na čerpanie, aj po uplynutí lehoty na 

čerpanie), zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

Lehota čerpania/spôsob čerpania:  od 01.01.2020 do 31.12.2020, postupné. 

Zabezpečenie úveru: Blankozmenka a Dohoda o vyplňovacom práve k Blankozmenke. Ďalšie 

zabezpečenie úveru nie je prípustné. 

Splácanie poskytnutého úveru: úver sa bude splácať pravidelnou rovnomernou mesačnou 

splátkou istiny od 01.01.2020 do 31.12.2024. 

Úhrada úrokov: mesačne 

Poplatky: 

- spracovateľský poplatok: 0,00 €, 

- poplatky za monitoring a správu poskytnutého úveru: 0,00 €, 

- poplatok za nedočerpanie úveru: 0,00 €, 

- poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho počas doby splácania úveru: 0,00 €, 

- úrok z omeškania:  3 percentá + výška úrokovej sadzby, 

- poplatok za vedenie úverového účtu: 0,00 €, 

- poplatky za upomienky: 0,00 €, 

- iné poplatky, ak ich banka požaduje: 0,00 € 

Variantné riešenie sa neumožňuje. 

 



Počas celej doby čerpania/splácania  úveru/ nie je prípustná akákoľvek žiadna zmena spôsobu 

úročenia, navýšenia marže, úrokovej sadzby o akékoľvek refinančné náklady banky, 

poplatkov a podobne. 

Osobitné dojednania v zmluve o úvere majú prednosť pred znením všeobecných obchodných 

podmienok, produktových podmienok, sadzobníkov a podobne. 

Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v zmluve o úvere sa budú riadiť Obchodným 

zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi. 

Navrhovateľ je povinný predložiť návrh tak, aby sa v ňom nenachádzali matematické chyby. 

 

3. Podmienky účasti: 

a)  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

(výpis z obchodného alebo živnostenského registra) – úradne osvedčená kópia, 

b) čestné vyhlásenie, navrhovateľa, že má povolenie na poskytovanie úverov na území SR 

vyžadované v zmysle slovenskej legislatívy a na navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz alebo 

likvidácia. 

 

4. Začatie obchodnej verejnej súťaže: vyhlásením – jej zverejnením dňa 26.apríla 2019 na 

úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke (www.stiavnik.sk/samospráva/povinné 

zverejňovanie/výzvy ). 

 

5. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: najnižšia fixná úroková sadzba v percentách za 

rok 

 

6. Lehota na predkladanie návrhov:  návrhy doručiť najneskôr dňa 04. júna 2019 do 11,00 

hod. 

Navrhovateľ doručí svoj návrh osobne na adresu sídla obce  v prac. dňoch v čase od 08,00 do 

14,00 hod. (obedňajšia prestávka od 11,30 do 12,00 hod.) - na sekretariát starostu obce, alebo 

prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky v jednom uzavretom obale na adresu sídla 

obce v lehote na  predkladanie návrhov a označenej heslom: 

 

           „Obch. súťaž - ÚVER - N E O T V Á R A Ť ! “ 

 

Na vonkajšom obale musí byť uvedené obchodné meno navrhovateľa a presná adresa tak, aby 

bolo možné vrátiť návrh neotvorený v prípade, že bude doručený po lehote na predkladanie 

návrhov. 

Predložený návrh je možné odvolať iba v lehote na predloženie návrhov a to písomne. 

Návrh predložený po lehote na predkladanie návrhov bude vrátený navrhovateľovi 

neotvorený a nebude zaradený do súťaže.  

 

7. Podmienky súťaže a účasti: 

 

Všetky doklady týkajúce sa predloženého návrhu musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku 

a odporúča sa ich zviazať do jedného celku. 

Navrhovateľ predloží návrh v lehote na predkladanie návrhov podľa bodu č.6 tejto výzvy 

Navrhovateľ nemôže označiť údaje uvedené vo svojom návrhu ako dôverné. 

 

Návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať: 

a)  doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode č.3 tejto výzvy, 

http://www.stiavnik.sk/samospráva/povinné


b)  návrh zmluvy o úvere (vrátane rozpisu nákladovosti úveru - čiastky úveru, výšky 

mesačnej splátky-istiny, fixnej výšky úroku v %, výšky mesačného úroku k úhrade, ako aj 

zapracované požiadavky a podmienky uvedené v bode č. 2 tejto výzvy   

c) kontaktné údaje osoby oprávnenej za  navrhovateľa pre  ďalšie konanie.    

       

 

8. Vysvetlenie podmienok súťaže: 

Doručiť e-mailom na adresu: ocu@stiavnik.sk   a to najneskôr dňa 15. mája 2019  do  10,00 

hod.          

                                                        

  

9. Otváranie obálok s predloženými návrhmi: dňa 04. júna 2019 o 11,30 hod. v zasadačke 

Obecného úradu v Štiavniku na 1. poschodí, pričom sa umožňuje prítomnosť navrhovateľov 

súťaže. Zraz účastníkov je o 11,25 hod. na sekretariáte starostu obce. 

Návrhy budú otvárané v poradí, v akom boli predložené. Komisia určená starostom obce 

zverejní obchodné meno, sídlo navrhovateľa a ním navrhnutú fixnú úrokovú sadzbu 

v percentách za rok . Ostatné údaje sa nezverejňujú. 

 

 

10. Vyhodnocovanie návrhov: 

Vyhodnocovanie návrhov je neverejné a bez účasti zástupcov navrhovateľov. 

 

Do vyhodnotenia budú zaradené iba tie návrhy, ktoré obsahujú  požadované doklady 

preukazujúce splnenie podmienok účasti, zodpovedajú požiadavkám vyhlasovateľa súťaže 

a podmienkam uvedeným v tejto výzve, pričom neobsahujú žiadne obmedzenia alebo výhrady 

voči vyhlasovateľovi súťaže. 

 

Navrhovateľ je povinný predložiť návrh tak, aby sa v ňom nenachádzali matematické chyby. 

Vylúčený z hodnotenia bude preto návrh, ktorý bude obsahovať matematické chyby! 

 

Komisia určená starostom obce vyhlási za úspešného toho navrhovateľa, ktorý ponúkne 

najnižšiu fixnú úrokovú sadzbu v percentách za rok a zároveň zostaví poradie ostatných 

účastníkov. 

V prípade rovnosti návrhov v prvom poradí si vyhlasovateľ vyhradzuje právo rokovať 

s navrhovateľmi o ich predloženom návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách 

s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej ponuky po každej etape 

rokovaní. 

Vyhlasovateľ oznámi prijatie návrhu úspešnému navrhovateľovi súťaže  písomne do 

15.06.2019.   

Ak úspešný navrhovateľ odmietne uzatvoriť zmluvu o úvere, vyhlasovateľ oznámi v poradí 

druhému úspešnému navrhovateľovi prijatie jeho návrhu a vyzve ho k podpisu zmluvy 

o úvere. 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže, bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na jej webovej 

stránke. 

 

 

11. Ďalšie informácie:  

Náklady spojené s vypracovaným návrhu znáša v plnom rozsahu navrhovateľ. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neprijať 

žiaden z nich. 



Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo 

vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. 

Vyhlasovateľ súťaže uzatvorí zmluvu o úvere s navrhovateľom, ktorého návrh bol úspešný až 

po schválení obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

                                            Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                              starosta obce 


