
Gymnázium Ľudovíta Štúra  1. mája 2, 911 35 Trenčín 

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

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 

 

Vyhlasovateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra 1. mája 2, 911 35 Trenčín 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 (ďalej len „OVS č. 1/2020“) dňa:  

20.07.2020 na webovej stránke školy, 20.07.2020 na webovej stránke a úradnej tabuli 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a 24.07.2020 v regionálnom týždenníku Pardon č. 30/XXVIII.  

Ukončenie predkladania ponúk: 10.08.2020 do 10.00 hod. 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 11.08.2020 o 10.00 hod. 

Nikto z uchádzačov neprejavil záujem zúčastniť sa otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk. 

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme  

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte  budovy B gymnázia (prístavba k hlavnej 

budove), 1. mája 2, Trenčín, postavenej na parc.č. 161/2, k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 2941.  

Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru bola 65 m
2
, z toho miestnosť č. 109/a 

(52,70 m
2
) a miestnosť č. 109/b (12,30 m

2
). 

 

Kritériom  hodnotenia predložených   návrhov –  najvyššia  ponúkaná odplata za prenechanie do 

užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v € za m
2
/rok)  pri splnení všetkých 

podmienok  uvedených v OVS č. 1/2020.  

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Iveta Zigová. Následne uviedla, že 

v stanovenom termíne predložil ponuku jeden uchádzač (osobne), skontrolovala neporušenosť 

obálky a otvorila ju.  Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou: 

 

1. Vlasta Kebísková, L. Novomeského 2669/8, 91108 Trenčín, IČO: 34942866, e-mail: 

kebiskovavlasta@gmail.com, ponuka predložená dňa 6.8.2020 o 10.10 hod., ponúkaná výška 

nájomného bola 45,00 €/m
2
/rok. 

 

Nakoľko ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami OVS č. 1/2020 

a ponúkaná výška nájomného zodpovedala minimálnej výške nájomného stanovenej v OVS                      

č. 1/2020, komisia navrhuje ponuku vyššie uvedeného uchádzača akceptovať a uzatvoriť s ním 

zmluvu o nájme predmetných nebytových priestorov. 

 

Poznámka: 

Dňa 7.8.2020 bola na sekretariát školy poštou doručená obálka bez označenia "Prenájom bufet- 

NEOTVÁRAŤ". Po  otvorení obálky sa zistilo, že ide o záujemcu o nájom - spoločnosť SIENNA 

M.J., s.r.o., Kríž nad Váhom 125, 919 25 Považany. Dňa 11.8.2020 pri otváraní obálok boli 

skontrolované priložené doklady a zistilo sa, že nebol predložený súhlas so spracovaním osobných 

údajov na účely OVS č. 1/2020 a referencia z inej školy, kde už uvedený záujemca 

v predchádzajúcich rokoch prevádzkoval bufet s kontaktom na jej overenie. 

Keďže nebola splnená formálna podmienka označenia obálky ani predložené všetky doklady 

požadované v OVS č. 1/2020, nebola táto ponuka zaradená medzi uchádzačov. 

 

V Trenčíne, 11.08.2020 

Ing. Mária Tinková                                                                          .................................. 

Ing. Iveta Zigová         .................................. 

Ing. Daniela Gombiková                                                         .................................. 

Schválil:  áno/nie 

RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy .................................. 


