
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,  

Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže 

o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  

   
Vyhlasovateľ:  Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,  

                          971 01 Prievidza 

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 bola zverejnená: dňa 03.04.2019 na webovej stránke 

a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 03.04.2019 na webovej stránke  

vyhlasovateľa, dňa 12.04.2019 v inzertnom a informačnom týždenníku Prievidzsko.  

 

Ukončenie predkladania ponúk:  03. 05. 2019 do 09.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 03. 05. 2019 o 09.15 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na 

uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov – jedna miestnosť o rozhlohe 10 m
2 

na 

prízemí budovy školy, súpisné číslo 338, na parcele číslo 3253, zapísanej na LV č. 8187, 

katastrálne územie Prievidza. 
 

 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za 

prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/m
2
/rok) pri 

splnení všetkých podmienok uvedených v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2019.  
 

Zasadnutie komisie otvorila Ing. Soňa Tršová, PhD. Následne uviedla, že v stanovenom 

termíne bolo predložených 5 cenových ponúk od nasledovných uchádzačov: 

 

1. Michal Benca, konateľ spoločnosti Ben cafe, s.r.o., I. Bukovčana 850/11/3, 971 01  

Prievidza, IČO: 35896205. Ponúknutá výška nájomného bola 220,00 €/m
2
/rok. 

Ponuka bola predložená dňa 24. 04. 2019 o 7,50 hod. osobne a zaregistrovaná pod ev. 

číslom 2019/398, číslo spisu S/2019/62-1. 

2. Ing. Vladimír Borko, obchodné meno: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148,      

971 01  Prievidza, IČO: 34956212. Ponúknutá výška nájomného bola 210,00 

€/m
2
/rok. Ponuka bola doručená poštou dňa 25. 04. 2019 o 10,30 hod. a zaregistrovaná 

pod                   ev. číslom 2019/400, číslo spisu S/2019/62-2. 

3. Marek Danihel, obchodné meno: Marek Danihel, Riečna ulica 365/19, 971 01  

Prievidza, IČO: 47976063. Ponúknutá výška nájomného bola 20,00 €/m
2
/rok. Ponuka 

bola doručená poštou dňa 30. 04. 2019 o 10,45 hod. a zaregistrovaná pod ev. číslom 

2019/410, číslo spisu S/2019/62-3. 

4. Jaroslav Hanzel, obchodné meno: Jaroslav Hanzel Rademar, Janka Kráľa 427/26,                

972 01 Bojnice, IČO: 33655642. Ponúknutá výška nájomného bola 20,00 €/m
2
/rok. 

Ponuka bola predložená dňa 02. 05. 2019 o 12,55 hod. osobne a zaregistrovaná pod               

ev. číslom 2019/414, číslo spisu S/2019/62-4. 

5. Marianna Gatialová, obchodné meno: Marianna Gatialová, Viničná 25, 971 01  

Prievidza, IČO: 35386258. Ponúknutá výška nájomného bola 21,00 €/m
2
/rok. Ponuka 

bola predložená dňa 03. 05. 2019 o 7,10 hod. osobne a zaregistrovaná pod ev. číslom 

2019/415, číslo spisu S/2019/62-5. 

 



Ponuky boli doručené v termíne stanovenom v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2019, 

v zalepenej a neporušenej obálke a obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019. Ponúknuté výšky nájomného 

jednotlivých uchádzačov zodpovedali, resp. boli vyššie ako minimálna výška nájomného 

stanovená v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019.  

  

Vzhľadom na to, že do obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 sa prihlásili piati záujemcovia, 

bude nasledovať elektronická aukcia. 

 

V Prievidzi, dňa 03.05.2019 

 

 

Ing. Soňa Tršová, PhD.                                                          .................................. 

Bc. Adriána Ďureje                                        .................................. 

Marcela Hamarová  .................................. 

 

Schválila: 

PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka                                  .................................. 


