
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, 

Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených v rámci obchodnej verejnej 
súťaže č. 3/2020 o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

 

Vyhlasovateľ:  Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,  

                                  Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza 

Obchodná verejná súťaž č. 3/2020 bola zverejnená: dňa 23.11.2020 na webovej 
stráne a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 25.11.2020 na 
webovej stránke vyhlasovateľa, dňa 01.12.2020 v týždenníku MY 
HORNONITRIANSKE NOVINY. 

Ukončenie predkladania ponúk: 11.01.2021 do 10.00 hod. 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 12.01.2021 o 11.30 hod. 

Predmetom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bol výber najvýhodnejšej 
ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov – miestnosť č. 6 
o výmere 10 m2 nachádzajúca sa na prízemí budovy školy, súpisné číslo 338, 
postavenej 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 €/m2/mesiac) pri splnení všetkých podmienok uvedených v obchodnej verejnej 
súťaži č. 3/2020. 

Zasadnutie komisie otvorila Ing. Soňa Tršová, PhD. Následne uviedla, že 
v stanovenom termíne bola predložená 1 cenová ponuka od nasledovného 
uchádzača: 

1. Jaroslav Hanzel, obchodné meno: Jaroslav Hanzel Rademar, Janka Kráľa 
427/26, 972 01 Bojnice, IČO: 33655642. Ponúknutá výška nájomného bola 
20,- €/m2/mesačne. Ponuka bola doručená osobne dňa 16.12.2020 
o 11.00 hod. 

 



Daná ponuka bola doručená v termíne stanovenom v obchodnej verejnej súťaži 
č. 3/2020, v zalepenej a neporušenej obálke a obsahovala všetky predpísané 
náležitosti v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020. 
Ponúknutá výška nájomného uchádzača zodpovedala minimálnej výške 
nájomného stanovenej v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020. 

 

Vzhľadom na to, že do obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 sa prihlásil iba jeden  
záujemca, komisia odporúča uzatvoriť a následne, po doručení 
predchádzajúceho súhlasu predsedu TSK, podpísať s týmto uchádzačom zmluvu 
o nájme. 

 

V Prievidzi, dňa 12.01.2021 

 

 

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

Bc. Silvia Krajčiová       ...................................... 

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

 

Schválila: 

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

 

 


