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

Prievidza 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže  
o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  

 

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

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 bola zverejnená: dňa 16. 04. 2019 na webovej stránke 

a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 16. 04. 2019 na webovej stránke 

vyhlasovateľa a dňa 30. 4. 2019 v regionálnej tlači MY Hornonitrianske noviny, číslo 17.  

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 20. 05. 2019 do 10.00 h 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 20. 05. 2019 o 10,30 h 
 

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

priestorov o výmere 1,00 m
2
 nachádzajúcich sa na prízemí hlavnej budovy školy na ulici F. Madvu 

2 v Prievidzi, zapísanej na LV č. 5575, súp. č. 327, postavenej na parc. č. 900, k. ú. Prievidza.  

 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/mesiac) pri splnení všetkých 

podmienok obchodnej verejnej súťaž č. 1/2019. 

 

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

predložené dve cenové ponuky od nasledovných uchádzačov:  

 

1. Ing. Vladimír Borko, obchodné meno: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 

Prievidza, IČO: 34956212. Ponuka bola predložená osobne dňa 24. 4. 2019 o 11,35 h, 

ponúkaná cena nájmu vo výške 26,00 €/mesiac 

 

2. VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36346837. 

Ponuka bola doručená poštou dňa 17. 5. 2019 o 9,50 h, 

ponúkaná cena nájmu vo výške 31,20 €/mesiac 

 

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

a neporušenej obálke a obsahovali všetky požadované náležitosti v súlade s podmienkami 

obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019. Ponúkaná cena nájmu bola vyššia ako minimálna výška 

nájomného stanovená v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2019.  

 

Vzhľadom na  skutočnosť, že boli predložené dve cenové ponuky v rámci obchodnej verejnej 

súťaže č. 1/2019, bude nasledovať elektronická aukcia, ktorá sa uskutoční v kontraktačnom 

systéme PROEBIZ. 

 

Prievidza 20. 05. 2019 

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

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

Dominika Jozefjaková .......................................... 

 

Podpis vyhlasovateľa: Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ školy ...................................... 


