
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona           
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže:  Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi 

Sídlo:      Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

Zastúpený:     PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Radlinského 32, 

      810 05  Bratislava 15 

IBAN:                                                              SK1281800000007000505385       

IČO:      00160750 

DIČ:      2021351860 

Kontaktná osoba:    Ing. Soňa Tršová, PhD., zást. riaditeľky pre TEČ 

 

Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu. 

Predmet nájmu: miestnosť č. 6 o rozlohe 10 m2 na prízemí budovy školy, súpisné číslo 338, 
na parcele číslo 3253, zapísanej na LV č. 8187, katastrálne územie Prievidza. 

Minimálna výška nájmu: je 20,- €/m2 ročne. K cene nájmu bude pripočítaná spotreba  
elektrickej energie a vody meraná podružnými meračmi.  

Doba nájmu: na dobu určitú, od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2024. Počas mesiacov júl a august 
nebude nájomca platiť nájom.  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky 
osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „OVS – školský bufet – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza do 3. 5. 
2019 do 9,00 hod. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo 
predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty 
nebude možné predložený návrh meniť a ani odvolať.  

Ak bude predložená viac ako jedna cenová ponuka, bude nasledovať elektronická aukcia. 
Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

Účastníkmi ponukového konania môžu byť: 

- občania Slovenskej republiky, 

- iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  

- právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike. 



Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže: 

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná 
trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie 
počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude 
splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Výsledky súťaže budú 
zverejnené na internetovej stránke školy: www.gympd.sk. 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní 
od zverejnenia výsledkov súťaže a bude vyzvaný k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Ostatní 
navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti taktiež písomne 
upovedomení.  

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:  

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, presná 
adresa trvalého bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá 
cena, telefonický kontakt a e-mailová adresa, 

-  u fyzických osôb – podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, 
údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, telefonický kontakt, e-mailová adresa, 

-  u právnických osôb: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje 
o bankovom spojení, ponúknutá cena, v prípade, že účastník súťaže nie je štatutárnym 
zástupcom právnickej osoby, predložiť plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, 
telefonický kontakt a e-mailová adresa, 

-   účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné, 

-  účastník musí v návrhu vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov na účely  súťaže, 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo: 

-   zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na 
internetovej stránke školy: www.gympd.sk, rovnako tak aj na internetovej stránke 
a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže, 

-  odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá nižšia cena ako minimálna, resp. v ktorých 
neboli splnené všetky podmienky súťaže, 

S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov, 
ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi vyhlasovateľa súťaže, t. j. Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju. 

Bližšie informácie záujemcom poskytne:  

kontaktná osoba Ing. Soňa Tršová, PhD., 046/5423367, 0907 795 897. 

V Prievidzi dňa 3.4. 2019     

        

       PaedDr. Eleonóra Porubcová 

                riaditeľka školy 

http://www.gympd.sk/
http://www.gympd.sk/


 

 

 

 

 

 


