
Záznam z otvárania obálok  

 

doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom prebytočného nehnuteľného 

majetku – „Nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi“ – TSK/PNPPM/2016-6, 

konaného dňa 19.01.2017  o 08.30 hod. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania: 

predseda:  Ing. Iveta Dianová   (poverená riadením VPSRaÚM) 

členovia:   Mgr. Lenka Masláková     (zamestnankyňa TSK)                 

      Mgr. Gabriela Baránková   (zamestnankyňa TSK) 

                 

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená  odo dňa 15.12.2016 do 05.01.2017 

 

Predmet nájmu: 

Časť pozemku o výmere 5,1 m2   ( na  reklamný panel )   M. Falešníka 6, Prievidza, 

zapísaný na LV 11866, parcela č. 3946/79, katastrálne územie Prievidza 

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca. 

Záujemca č.1 

1.) Dňa 04.01.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke 

a obsahovala nasledovné náležitosti: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 705/55, 821 09 

Bratislava 

b) Označenie kontaktnej osoby: Renata Divišová, riaditeľka pobočky,Piaristická 2, 

949 01 Nitra   

c) Navrhnutá  cena za nájom: 466,00 eur   

d) Účel využitia majetku: nájom pozemku na reklamné účely – umiestnenie 1 ks 

reklamného zariadenia 

e) Doba nájmu: na 1 rok t.j  01.02.2016 – 31.01.2017 

f) Úhrada nájmu: na základe faktúry  

g) Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 20.10.2016 

h) Plnomocenstvo 

 



2.) Dňa 05.01.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke 

a obsahovala nasledovné náležitosti: 

a) Sprievodný list zo dňa 04.01.2017 

b)  Identifikačné údaje uchádzača: NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 705/55, 821 09 

Bratislava 

c) Označenie kontaktnej osoby: Renata Divišová, riaditeľka pobočky,Piaristická 2, 949 

01 Nitra   

d) Navrhnutá  cena za nájom: 466,00 eur   

e) Účel využitia majetku: nájom pozemku na reklamné účely – umiestnenie 1 ks 

reklamného zariadenia 

f) Doba nájmu: na 1 rok t.j  01.02.2017 – 31.01.2018 

g) Úhrada nájmu: na základe faktúry  

h) Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 20.10.2016 

i) Plnomocenstvo 

j)  

Záujemca č. 1 poslal 2 obálky. V obálke č. 2, doručenej dňa 05.01.2017, doručil ponuku 

s opravenou dobou nájmu. 

Záujemca   č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:  

1. NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava cena nájmu 466,00 eur 

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku - OVS č. TSK/PNPPM/2016-6, 

konaného dňa 19.01.2017 o 08.30 hod. na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

predseda:  Ing. Iveta Dianová   (poverená riadením VPSRaÚM) 

členovia:   Mgr. Lenka Masláková     (zamestnankyňa TSK)                 

      Mgr. Gabriela Baránková   (zamestnankyňa TSK) 

                 

 

 

V Trenčíne 23.01.2017 

 

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch. 


