
Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov, ktoré sú majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v správe Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 
 

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov, ktoré sú majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Nemocnice s poliklinikou Myjava, 
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava formou obchodnej verejnej súťaže OVS 11/2017 podľa 
zverejnenej ponuky na webovom sídle TSK a NsP Myjava a v týždenníku Kopaničiar expres. 
Výberová komisia sa stretla dňa 12.12.2017 o 13:00hod. na vyhodnotení ponúk OVS 11/2017 
v zložení: 
Predseda komisie: 
Ing. Barbora Vranová,  - prítomná 
 
Ďalší členovia: 
Ing. Ladislav Mačuha  námestník pre HTS - prítomný 
Emília Viskupová, vedúca oddelenia špeciálnych činností NsP Myjava - prítomná 
Jana Rybárová, riaditeľstvo NsP Myjava – prítomná 
 
Komisia vyhodnotila doručené ponuky v termíne na predkladanie do 12.12.2017 do  11:00 hod. 
V priebehu tohto termínu na predkladanie bola doručená len 1 žiadosť na nebytové priestory 
v správe NsP Myjava a to: 
Nebytové priestory v celkovej výmere 34,29 m² nachádzajúce sa v budove NsP Myjava na adrese 
Nemocnica s poliklinikou, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, zapísaná na LV č. 8 katastrálne územie 
Myjava, ako zastavaná plocha bez súpisného čísla, postavenej na parcele č. 1156 v správe Nemocnice 
s poliklinikou Myjava. 
Minimálna výška nájomného za násl. priestory je 24,90€/ m² za rok (bez energií). 
   

B – 020 Optika     30,10 m
2 

B – 019 Zádverie      1,40 m
2 

B – 030 Chodba      1,50 m
2
 

B – 007/008 WC Ženy, Muži     1,24 m
2   

 
Záujemca  Zdenko Durec,   IČO:51227312, Rudník 232, 906 23  Rudník  bol jediným záujemcom 
o uvedený priestor,  a splnil všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

Využitie nebytového priestoru za účelom  prevádzkovania očnej optiky. 

 

Navrhovaný ročný nájom za nebytový priestor je 25 €/ m2/ rok (bez energií) 

 

Komisia skonštatovala a vyhodnotila jedinú ponuku ako víťaznú na túto obchodnú verejnú 

súťaž a odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu 5 rokov za ponúknutú cenu 

s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

 

Zapísala 12.12.2017: Jana Rybárová 

 

Ing. Barbora Vranová  .............................. 

Ing. Ladislav Mačuha  .............................. 

Natália Adamcová  .............................. 

Jana Rybárová  ..............................  
 
 



 
 
 
 
 
 


