
Zápisnica z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín 

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 bol zverejnený: dňa 5.4.2019 na internetovej stránke a 

úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyhlasovateľa a dňa 6.4.2019  v inzertnom a 

informačnom týždenníku Pardon č.14/XXVII. 

 

Ukončenie predkladania ponúk: 23.4.2019 do 10:00 hod. 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 23.4.2019 o 10:30 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvyššej ponúknutej ceny za predmet obchodnej verejnej 

súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme na: 

- prenájom nebytových priestorov na prízemí budovy oddelenia Podjavorinského múzea na Námestí 

Slobody č.4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č.4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 

909. 

 

Zasadnutie komisie otvorila Martina Kollárová, Dis. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do 

vyššie uvedenej súťaže prihlásil jeden záujemca. 

 

Záujemca č.1 

Dňa 23.04.2019 o 9:50  bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne doručená ponuka v 

neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti: 

 

1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže: 

Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Mierové námestie 46 

912 50 Trenčín 

2. Identifikačné údaje účastníka súťaže: 

FOKUS očná optika a.s. 

Vajnorská 142 

832 57  Bratislava 

3. Premet obchodnej súťaže: 

Prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Námestie 

Slobody č. 4, 9415 01  Nové Mesto nad Váhom. 

4. Účel využitia predmetu nájmu: 

áno 

5. Návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru: 

13,00€/m
2 
na mesiac plus DPH, plus energie  

6. Fotokópia oprávneného podnikania: 

áno 

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov s súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na 

účely súťaže: 

áno 

 

 

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019. 

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne: 

1. FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57  Bratislava 

 

V Trenčíne, 23.4.2019 

 

 



 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

 

Predseda: Martina Kollárová, Dis.     .............................................. 

Členovia: Ing. Ingrid Dvorská     .............................................. 

  Ing. Jaroslav Šimno     .............................................. 

Schválil: 

 

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne  .............................................. 


