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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Trstená
IČO:  00314897
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad Trstená
Kontaktná osoba: Mgr., ThLic. Tomáš Kubica
Mobil:
Telefón: +421 435310102
Fax: +421 435310125
Email: msu@trstena.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trstena.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.trstena.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zber, preprava a zhodnocovanie separovaného komunálneho odpadu

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
16
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mesto Trstená  
Obec Liesek 
Obec Čimhová  
Obec Vitanová  
Obec Hladovka  
Obec Suchá Hora  
Obec Štefanov nad Oravou 
Obec Zábiedovo  
Obec Brezovica 
Obec Podbiel 
Obec Oravský Biely Potok 
Obec Habovka 
Obec Zuberec
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie zákazky "Zber, preprava a zhodnocovanie separovaného
komunálneho odpadu" v obciach podľa hlavného miesta dodania služieb. 
Predmetom zákazky sú verejnoprospešné činnosti spočívajúce v zabezpečovaní a vykonávaní integrovaného zberu
separovaného odpadu pre skupinu odpadov 20 komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu,
priemyslu a inštitúcií) najmä skupina odpadov 20 01 separované zbierané zložky komunálnych odpadov, podľa predpisu
č. 284/2001 Z. z. vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Druhy sparovaných odpadov (VKM,
plasty, papier, sklo, kovové odpady) v regióne Honá Orava. Obsahom činností je nakladanie so separovaným odpadom,
zber, jeho preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania v zmysle zákona
NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Predmetom zákazky v každej z častí predmetu zákazky je dotrieďovanie odpadu na triediacej linke, predaj
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vyseparovaných zložiek a zneškodňovanie nevyseparovaných zložiek komunálneho odpade na technických zariadeniach,
ktorých režijné a prevádzkové ako aj personálne, či ďalšie súvisiace náklady musia byť zahrnuté do ceny predmetu
zákazky. Plnenie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v regióne Horná Orava, podľa zoznamu obcí a s
predokladaným ročným množstvo odpadu, ktoré je uvedené v súťažných podkladoch. 
 
Zákazka je rozdelená na na 13 častí (č.1 až č.13) v súlade s členením predmetu zákazky podľa hlavného miesta dodania
služieb a uchádzač je povinný predložiť ponuku na všetky časti predmetu zákazky. S úspešným ( jedným) uchádzačom
alebo skupinou uchádzačov bude podpísaná (jedna) Rámcová dohoda a 13 Zmlúv o vývoze separovaného komunálneho
odpadu, pre každú časť predmetu samostatne. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90511000-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90512000-9,  90513200-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

2.3.5Celkový objem zákazky predstavuje 1 340 816 kg predpokladaného množstva odpadu za roky 2014 a 2015.  
 
Z uvedeného celkového množstva pre kategóriu 20 01 39 plasty bude za roky 2014 a 2015 predpokladané množstvo 244
346 kg.  
Z uvedeného celkového množstva pre kategóriu 20 01 02 sklo bude za roky 2014 a 2015 predpokladané množstvo 913
780 kg.  
Z uvedeného celkového množstva pre kategóriu 20 01 01 papier a lepenka bude za roky 2014 a 2015 predpokladané
množstvo 82 920 kg.  
Z uvedeného celkového množstva pre kategóriu 20 01 40 kovy a obaly bude za roky 2014 a 2015 predpokladané
množstvo 29 130 kg.  
Z uvedeného celkového množstva pre kategóriu 15 01 05 VKM bude za roky 2014 a 2015 predpokladané množstvo 70
640 kg.  
 
Množstvá jednotlivých druhov odpadov sú predpokladané podľa skutkového stavu v čase vyhlásenia verejného
obstarávania. Zmluvné množstvá a počty odberných miest sa môžu pri uzatváraní zmlúv o vývoze separovaného
komunálneho odpadu aktualizovať.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  152 400,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 26 ods.1 128 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "
zákon o verejnom obstarávaní") uchádzač preukáže predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov podľa
§ 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi
a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov podľa§ 128 zákona o verejnom obstarávaní. 
Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 za
každého člena skupiny osobitne.  
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods.1 je
ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní podmienok
účasti výlučne postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenie podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov (ak predkladá ponuku
uchádzač na viac častí zákazky, v jednej časti predloží originálne alebo úradne osvedčené doklady a v ostatných len ich
kópie s odkazom na tú časť zákazky, v ktorej sú vložené originálne alebo úradne osvedčené doklady): 
 
2.1.podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
(ďalej len banka) nie starším ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky o schopnosti záujemcu
plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať potvrdenie o tom, že : 
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jeho bežný účet nie je nepovolenom debete, 
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.  
V prípade, že záujemca má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie
bankovej informácie od každej z nich. Doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia. Záujemca ďalej predloží
čestné vyhlásenie o tom, že v iných bankách nemá záväzky. 
 
Odôvodnenie primeranosti: 
Podmienka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne a je schopný
prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Podmienka je primeraná v porovnaní s predpokladaným
rozsahom plnenia zmluvy a predmetu zákazky, lehotou splatnosti faktúr a dĺžkou trvania tejto zákazky. 
 
2.2 Ak záujemca so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady,
predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu v ktorom bude zároveň uvedená aj
výška obratu za príslušné hospodárske roky. Na vyčíslenie dosiahnutého obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro
použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia na predmetnú užšiu súťaž na
zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.  
 
 
2.3 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvomtej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou totopostavenie preukázal; možnosť zmenysubdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo ich úradne osvedčených kópií ako dôkaz, že v
predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného
charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť
takúto zmluvu. 
 
3.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 písm.a), zoznamom poskytnutých služieb,
rovnakých alebo obdobných aké sú predmetom jednotlivých častí zákazky, za predchádzajúce tri roky ku dňu
predkladania ponúk resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej
len za posledné 3 hospodárske roky) doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (ďalej len referenčný list); ak odberateľom, 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
3.1.1Referenčné listy potvrdené odberateľom o realizácii, musia obsahovať potvrdenia o kvalite poskytnutia služieb
zberu, odvozu, dotrieďovanie, zhodnocovania a/alebo zneškodňovania komunálneho odpadu, s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov. Zoznamom a referenčnými listami musí uchádzač preukázať, že poskytol minimálne jednu
zákazku, ktorých predmetom bolo zabezpečovanie zberu, odvozu, dotrieďovania, zhodnocovania a/alebo
zneškodňovania komunálneho odpadu, spolu finančný objem referencií musí byť minimálne v hodnote 50.000 EUR
ročne.  
 
3.1.2 Odôvodnenie primeranosti: 
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti
uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. 
 
3.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 písm.j), údajmi o strojovom a technickom
vybavení ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby s vyhlásením podpísaným oprávnenou
osobou uchádzača, ktorým potvrdzuje možnosť disponovania voľnou kapacitou zariadenia na zneškodnenie a/alebo
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zariadenia na zhodnotenie komunálnych odpadov podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov v období minimálne dvoch rokov, t. j. minimálne v objeme: 
-200.000 kg odpadu pre k.č. 20 01 39, 
-900 000 kg odpadu pre k.č. 20 01 02, 
-80 000 kg odpadu pre k.č. 20 01 01, 
-20 000 kg odpadu pre k.č. 20 01 40,  
-70 000 kg odpadu pre k.č. 15 01 05  
 
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 28 zákona. Požadované podmienky sú potrebné na preukázanie schopnosti uchádzača zabezpečiť
predmet zmluvy v stanovenom rozsahu a vykonávať nakladanie s odpadom v súlade s platnou legislatívou SR. 
3.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 písm k zákona o verejnom obstarávaní uvedením
podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné
číslo. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia
medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavka vyplývajúca zo zákona o verejnom obstarávaní. 
 
3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu naich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom
tej osoby,písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

VS/3-2013 -ES
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.12.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  09.12.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  09.12.2013 11:00
Miesto :  Mestský úrad Trstená, Bernolákova 96/8 , 028 01 Trstená
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Časť ostatné sa otvára bez účasti uchádzačov. (neverejné otváranie
)

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 
2. V prípade skupiny § 31 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej skupina) predloží uchádzač vystavenú plnú moc pre
jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
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každého člena skupiny. 
3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry 
(prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby
záujemca všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal. 
4.Komunikácia sa bude uskutočňovať pri elektronickej komunikácii prostredníctvom emailovej adresy ktorú oznámi
uchádzač verejnému obstarávateľovi v ponuke. Súťažné podklady budú uchádzačom zaslané prostredníctvom e-mailu
uvedeného v žiadosti o súťažné podklady, resp. poštou. Záujemca - uchádzač bez vyzvania elektronickou formou potvrdí
doručenie súťažných podkladov a rovnako aj v prípadne ďalšie vysvetľovania. 
5. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku uchádzača, požadované vo výzve a v súťažných podkladoch,
musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 
6. Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, uchádzač
nesprístupní tie časti dokumentov, ktoré označí ako dôverné. Dokumenty na zverejnenie musia byť dodané v súlade so
zákonom na ochranu osobných údajov. 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom 
jazyku a/alebo českom jazyku. 
8.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení. 
8. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku v lehote určenej podľa IV.2.2.výzvy : 
8.1 doručenej poštou na kontaktnú adresu : Mestský úrad Trstená, Mgr., ThLic. Tomáš Kubica 028 01 Bernolákova 96/8
Trstená alebo 
8.2 osobne si záujemcovia môžu súťažné podklady prevziať na základe žiadosti uplatnenej na adrese:Mestský úrad
Trstená, Mgr., ThLic. Tomáš Kubica 028 01 Bernolákova 96/8 Trstená v pracovných dňoch, v pracovnom čase od: 09.00
hod. do: 11.00 hod. do lehoty podľa IV.2.2 výzvy 
8.3 V žiadosti záujemca uvedie: 
8.3.1 identifikačné údaje záujemcu, (Obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača), 
8.3.2 určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní alebo 
hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky; 
8.3.3 uvedenie telefonického a emailového kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e -
mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. 
9. Verejný obstarávateľ uzná pre preukázanie podmienok účasti aj rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom
iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo
záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
16.11.2013
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