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

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

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona                           

č. 513/1191 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  

Sídlo:      Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

Zastúpený:     PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka  

Bankové spojenie:    Štátne pokladnica, Radlinského 32, 

      810 05  Bratislava 15 

IBAN:      SK12 8180 0000 0070 0050 5385 

IČO:      00160750 

DIČ:      2021351860 

Zriaďovateľ:     Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

      K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

 

I. Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu. 

 

II. 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. 

 

III. Minimálna výška nájmu: je 20,- €/m2 mesačne. K cene nájmu bude pripočítaná spotreba 

elektrickej energie a vody meraná podružnými meračmi. Za letné mesiace júl a august sa 

nájomné fakturovať nebude. 

Nájomné sa nebude platiť v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v stredných školách z titulu vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, 

núdzového stavu podľa osobitného zákona a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, 

platných aj pre územie samosprávneho kraja.  Najbližšia faktúra za nájom bude alikvotne 

upravená podľa počtu dní uzavretia školy. 

 

IV. Doba nájmu: na dobu určitú, od 01. 03. 2021 do 30. 06. 2025. 

 

 



V. 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 11. 01. 2021 do 10,00 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 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. 

 

VI. 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 

 

VII. 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 k súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti taktiež písomne upovedomení. 

 

VIII. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, presná adresa trvalého 

bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, konkrétna 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, konkrétna 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, 

- všetky účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály alebo ich overené 

fotokópie, 

- čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami súťaže, 

http://www.gympd.sk/


- ponúkanú cenu nájomného za prenájom 1 m2 plochy mesačne. Žiadame uvádzať Vami 

ponúkanú konkrétnu sumu, ktorá musí byť vyjadrená len konkrétnym číslom bez 

doplňujúcich poznámok. 

 

IX. 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, príp. odmietnuť aj všetky predložené ponuky.   

 

X.  Nájomca berie na vedomie: 

-   že, v blízkosti predmetu nájmu budú vykonávané stavebné práce, ktoré svojim rozsahom 

môžu obmedziť, resp. znemožniť riadne užívanie predmetu nájmu (prevádzku bufetu). 

Znemožnenie riadneho užívania predmetu nájmu sa nebude považovať za porušenie 

povinnosti prenajímateľa. Za obdobie znemožnenia užívania predmetu nájmu  nie je nájomca 

povinný platiť nájomné (podľa počtu dní). 

 

 

Bližšie informácie záujemcom poskytne: 

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Tršová  PhD.,  046/5423367 

 

V Prievidzi dňa 23. 11. 2020 

 

 

 

        

  PaedDr. Eleonóra Porubcová 

        riaditeľka školy 

http://www.gympd.sk/

