
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  Prievidza 

 

Zápisnica z otvárania obálok na priamy nájom traktorov a traktorového 

prívesu 

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb (ďalej „SOŠOaS“), Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  

Prievidza zverejnila zámer a podmienky priameho nájmu majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 1/2018 v správe školy podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Predmet priameho nájmu a doba nájmu:    

 

 traktor s traktorovým prívesom od 1.4.2018 do 31.3.2021 

 

 traktor bez traktorového prívesu od 1.5.2018 do 30.4.2021 

 

Zámer priameho nájmu č. 1/2018 bol zverejnený dňa 1.2.2018 na úradnej tabuli a webovej 

stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 1.2.2018 na webovej stránke SOŠOaS, 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza a dňa 5.2.2018 v týždenníku MY Hornonitrianske 

noviny.  

 

Termín predkladania cenových ponúk: do 21.2.2018 do 10,00 hod.  

 

Dňa 21.2.2018 o 13,00 hod. vykonala riaditeľom školy menovaná trojčlenná komisia zložená 

zo zamestnancov SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, otváranie obálok a  

vyhodnotenie podmienok uvedených v zámere priameho nájmu č. 1/2018.  

V lehote na predkladanie návrhov boli doručené dve cenové ponuky. Obidve splnili všetky 

podmienky vyhláseného zámeru priameho nájmu č. 1/2018.  

 

Záver z vyhodnotenia:  

 

Na prenájom traktora s traktorovým prívesom od 1.4.2018 do 31.3.2021 bola predložená 

cenová ponuka od obce Nitrianske Rudno s ponukou 250,- € ročne (je to minimálna 

požadovaná výška nájomného uvedená v zámere priameho nájmu č. 1/2018).  

Ponuka bola predložená dňa 19.2.2018 o 8,35 hod. Doručená bola osobne starostom obce 

pánom Štrbákom na sekretariát školy.  

K nájomnému budú nájomcovi účtované aktuálne zákonné poistenia pre príslušný kalendárny 

rok (v zmysle podmienok špecifikovaných v zámere priameho nájmu č. 1/2018). Zo strany 

záujemcu boli splnené aj všetky ostatné požadované podmienky uvedené v zámere priameho 

nájmu č. 1/2018. 

 

Na prenájom traktora bez traktorového prívesu od 1.5.2018 do 30.4.2021 bola predložená 

cenová ponuka od obce Diviacka Nová Ves s ponukou 200,- € ročne (je to minimálna 

požadovaná výška nájomného uvedená v zámere priameho nájmu č. 1/2018).  

Ponuka bola predložená dňa 8.2.2018 o 10,15 hod. Doručená bola osobne starostom obce 

pánom Kohútom na sekretariát školy.  

 



K nájomnému budú nájomcovi účtované aktuálne zákonné poistenia pre príslušný kalendárny 

rok (v zmysle podmienok špecifikovaných v zámere priameho nájmu č. 1/2018). Zo strany 

záujemcu boli splnené aj všetky ostatné požadované podmienky uvedené v zámere priameho 

nájmu č. 1/2018.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností bude zúčastneným písomne formou e-mailu 

oznámený výsledok z otvárania ponúk a zaslaný návrh zmluvy o nájme hnuteľného majetku, 

ktorý bude podliehať schváleniu Trenčianskym samosprávnym krajom ako zriaďovateľovi 

SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.  

 

 

 

Členovia komisie:  

 

Ing. Ľubica Radošániová    podpis: ............... 

Jozef Valuška st.     podpis: ............... 

Irena Oravcová     podpis: ............... 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 21.2.2018                                

 

                 

 

         PaedDr. Štefan  G a m a n 

                                                                                    riaditeľ SOŠOaS Prievidza              


