
   

 

 

 

 

 

Zápisnica  z  vyhodnotenia  ponúk   
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  

 

 
Vyhlasovateľ:  Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 
Zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 1/2023:  
dňa 06.02.2023 na webovom sídle vyhlasovateľa  - www.gymdb.sk, dňa 06.02.2023 na  webovom sídle 
a úradnej tabuli TSK, dňa 10.02.2023 v regionálnej tlači -  týždenník Pardon č. 5/XXXI 
 
Ukončenie predkladania ponúk: do 06.03.2023 
 
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 07.03.2023   
 
Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nasledovných priestorov: 

* nebytové priestory (telocvičňa) v celkovej výmere 81 m2 nachádzajúce sa na 3. poschodí nehnuteľnosti 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2626, súpisné č. 387 na parcele č. 995/2, katastrálne územie Dubnica 
nad Váhom, v popoludňajších hodinách mimo vyučovania a krúžkovej činnosti, 
* nebytové priestory (telocvičňa) v celkovej výmere 247 m2 nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2626, súpisné č. 387 na parcele č. 995/2, katastrálne územie Dubnica 
nad Váhom, v popoludňajších hodinách mimo vyučovania a krúžkovej činnosti. 
 
Kritérium hodnotenia predložených návrhov: najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie do 
užívania predmetných nebytových priestorov (cena v €/hod.) pri splnení všetkých podmienok  
uvedených v zámere priameho nájmu č. 1/2023. 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných RNDr. Jana Megová. Uviedla, že do stanoveného 
termínu určenom na predkladanie ponúk boli predložené dve ponuky. Skontrolovala neporušenosť obálok 
a obálky otvorila. Ponuky predložili: 
 
1. CHAmPIoN CLUB, o.z., Školská 387/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42373638 
Ponuka bola doručená poštou 10.2.2023 (zaregistrovaná pod evid.č. 86/2023). Ponúkaná výška nájmu 
bola vo výške 23,-€/hod. (telocvičňa-prízemie) a vo výške 13,-€/hod. (telocvičňa-3.poschodie). 

2. Súkromná základná umelecká škola, Školská 386, 018 41  Dubnica nad Váhom, IČO: 42377951 
Ponuka bola doručená poštou 03.03.2023 (zaregistrovaná pod evid.č. 99/2023). Ponúkaná výška nájmu 
bola vo výške 13,-€/hod. (telocvičňa-3.poschodie). 
 
Komisia posúdila predložené ponuky a vyhodnotila, že záujemcovia splnili predpísané podmienky 
stanovené v zámere priameho nájmu č. 1/2023, ponúkaná výška nájmu za predmetné priestory 
zodpovedala minimálnej cene stanovenej v zámere priameho nájmu č. 1/2023.  
Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetné nebytové 
priestory s týmito uchádzačmi za ponúknutú sumu s dobou nájmu 01.04.2023 – 31.03.2024. 

V Dubnici nad Váhom  07.03.2023 
 
 

RNDr. Jana Megová ........................................ 

Mgr. Andrea Vajduláková ........................................ 

Miroslava Živčicová ........................................ 

 
 
Schválila:   Mgr. Adriana Vančová, riaditeľka školy .......................................... 

 
 

 

 

 

               G y m n á z i u m  
Školská 2,  018 41  Dubnica nad Váhom 

Tel.: 042-4422380                              E-mail: miroslava.zivcicova@gymdb.sk 
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