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Zápisnica z vyhodnotenia  
obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 
Vyhlasovateľ: Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 (ďalej len „OVS“): dňa 29.01.2020 na we-
bovej stránke školy, dňa 28.01.2020 na webovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samo-
správneho kraja, dňa 1.2.2020 v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon.  
 
Ukončenie predkladania ponúk: 19.02.2020 do 11.00 hod. 
 
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 20.02.2020 
 
Predmetom OVS bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov - o výmere 2 m2 , ktoré sa nachádzajú pri vrátnici v budove školy, zapísanej na LV č. 
1515, kat. územie Nové Mesto nad Váhom, súp. číslo 497, postavenej na parc. č. 3956/2.  
 
Kritériom  hodnotenia predložených  ponúk –  najvyššia  ponúkaná  odplata  za prenechanie 
do užívania predmetných nebytových priestorov pri splnení všetkých podmienok OVS.  
 
Komisia zistila, že v stanovenom termíne určenom na predkladanie ponúk, boli predložené 
3 ponuky, skontrolovala neporušenosť obálok a obálky otvorila. Ponuku predložili: 

Pavol Baláž, 28. októbra 117741, 911 01 Trenčín, IČO: 30025168 
- spôsob doručenia – osobne, 19.02.2020  
-    ponúkaná výška nájomného - 40 €/m2 mesačne  

VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36346837, 
v zastúpení: Ing. Miroslav Vrbata, konateľ spoločnosti  

- spôsob doručenia – poštou, 19.02.2020 
- ponúkaná výška nájomného - 40 €/m2 mesačne 

Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35766875, 
v zastúpení: Ladislav Cupák, konateľ spoločnosti   

- spôsob doručenia – osobne, 19.02.2020 
- ponúkaná výška nájomného – 50 €/m2 mesačne  

Komisia skonštatovala, že predložené ponuky splnili všetky podmienky stanovené v OVS. 
Vzhľadom na to, že boli predložené tri ponuky, komisia vyzve uchádzačov do elektronickej 
aukcie, z ktorej vzíde víťaz OVS.  
 
V Novom Meste nad Váhom, 20.02.2020 
 
Komisia: 
Ing. Ivana Matejovičová     ........................................... 

Soňa Naďová       ........................................... 

Gabriela Adamovicová     ........................................... 

 

Schválil: Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy   ........................................... 

 

 


