
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh  

na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 
 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2018 bola zverejnená dňa 26.2.2018 na internetovej stránke 

a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.2.2018 na internetovej stránke 

vyhlasovateľa, v čísle 9/2018, t.j. 2.3.2018 v regionálnej tlači. 

Ukončenie predkladania ponúk:  19.3.2018 do 10.00 hod. 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 19.3.2018 o 11.00 hod. 

Predmetom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na 

uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 47,30 m2 (miestnosť č. 104 

a 105 – miestnosti sú prepojené) nachádzajúce sa na prízemí v budove školy na ulici Lipová 8, 

Handlová, zapísanej na LV č. 2708, súpisné číslo 291, na parcele číslo 1854/4, katastrálne 

územie Handlová.  
 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za 

prenechanie do užívania predmetného priestoru (nájomné v €/m2/rok) pri splnení všetkých 

podmienok  uvedených v obchodnej verejnej súťaži.  
 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Lucia Stúpalová. Následne 

uviedla, že v stanovenom termíne boli k nebytovému priestoru predložené tri ponuky od 

nasledovných uchádzačov: 
 

1. René Šnirc, 9. mája 402/7, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom. Ponúknutá výška nájomného 

bola 26 €/1 m2/rok. 

2. Jaroslav Hanzel, obchodné meno Jaroslav Hanzel Rademar, Janka Kráľa 427/26,           

972 01 Bojnice, IČO: 33 655 642. Ponúknutá výška nájomného bola 22 €/1 m2/rok. 

3. Dušana Škultétyová, Lúčky 1252/13, 972 01 Bojnice. Ponúknutá výška nájomného bola 

22 €/1 m2/rok. 
 

Všetky ponuky boli doručené v stanovenom termíne, v zalepených neporušených obálkach, 

pričom všetky ponuknuté ceny nájmu boli vyššie alebo rovné ako minimálna výška nájomného 

stanovená v podmienkach vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.  

Ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže. Ponuky boli zaregistrované v registratúrnom denníku pod číslom SOŠ/140/2018, 

SOŠ/145/2018, SOŠ/146/2018. 

 

Súčasne komisia konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že bola predložená viac ako 1 cenová 

ponuka, bude nasledovať elektronická aukcia, ktorá sa uskutoční v kontraktačnom systéme 

PROEBIZ dňa 6.4.2018. 

 

V Handlovej, 19.3.2018 

 

Mgr. Lucia Stúpalová                                                           .................................. 

Alena Gregorová                                         .................................. 

Anton Michele         .................................. 

 

Schválil: 

Mgr. Jozef Barborka, poverený riadením školy  .................................. 


