
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29  Prievidza 
 

Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  

 

Vyhlasovateľ: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza,  

  so sídlom F. Madvu 2, 971 29  Prievidza 
 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2018 bola zverejnená: dňa 21.5.2018 na internetovej stránke 

vyhlasovateľa, dňa 21.5.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a dňa 29.5.2018 v regionálnej tlači MY Hornonitrianske noviny, číslo 21.  

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 13. 6. 2018 do 10.00 h 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 13. 6. 2018 o 13,00 h 
 

Predmet vyhodnotenia: výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na dobu 

určitú – na 3 roky na nájom časti nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza, 

zapísaného na LV č. 5575 – časť priestorov hlavnej budovy na ulici F. Madvu 2, v Prievidzi, 

postavenej na par. č. 900, k. ú. Prievidza, súpisné číslo 327.  

Celková výmera priestoru je 24,00 m
2
, z toho 19,5 m

2  
školský bufet na 1. poschodí hlavnej 

budovy a 4,5 m
2  

sklad v suteréne hlavnej budovy. 

 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov: najvyššia  ponúkaná odplata za prenechanie do 

užívania predmetných nebytových priestorov (nájom za nebytové priestory v €/rok) pri splnení 

všetkých podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

Zasadnutie komisie otvoril p. Mgr. Ivan Kadlečík. Uviedol, že v stanovenom termíne 

predložil cenovú ponuku jeden záujemca. Komisia vykonala kontrolu predloženej cenovej ponuky 

a konštatuje nasledovné: 

- cenovú ponuku predložil záujemca:  Jaroslav Hanzel, obchodné meno: Jaroslav Hanzel Rademar, 

Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice, IČO: 33655642, osobne dňa 7. 6. 2018 o 10,40 h, 

- cenová ponuka bola doručená včas, v určenom termíne, v zalepenej a neporušenej obálke, 

ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti,  

- ponúknutá cena za nájom nebytových priestorov bola vo výške 960,00 € ročne, čím boli splnené 

všetky podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 

 

Vzhľadom na  skutočnosť, že bola predložená len 1 cenová ponuka, komisia navrhuje 

uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetné nebytové priestory s vyššie uvedeným záujemcom na 

obdobie od 1.8.2018 do 30.6.2021.  

 

V Prievidzi dňa 13. 6. 2018 

Mgr. Ivan Kadlečík  .......................................... 

Ing. Marcela Čiscoňová .......................................... 

Ing. Amália Antolová  .......................................... 

 

 

Podpis vyhlasovateľa: Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ školy 


