
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, 971 29 Prievidza  
 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 bola zverejnená: dňa 04. 09. 2020 na webovej stránke 

a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 04. 09. 2020 na webovej stránke 

vyhlasovateľa a dňa 08. 09. 2020 v regionálnej tlači MY Hornonitrianske noviny, číslo 36.  

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 30. 09. 2020 do 10.00 h 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 30. 09. 2020 o 14.15 h 
 

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

určitú – 3 roky na nájom nebytových priestorov v hlavnej budove školy na ulici F. Madvu 2 

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

za účelom umiestnenia 1 ks nápojového automatu, výmera priestoru - 1,00 m
2
 chodby na prízemí 

hlavnej budovy.  

 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za predmet nájmu za mesiac)  

pri splnení všetkých podmienok obchodnej verejnej súťaž č. 1/2020. 

 

Zasadnutie komisie otvorila Ing. Viera Hofierková Dekanová. Uviedla, že do stanoveného 

termínu bola doručená jedna cenová ponuka v zalepenej a neporušenej obálke a obálku otvorila.  

Ponuku predložil uchádzač:  

 

1. ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 851 221, 

v zastúpení: Ing. Miroslav Korček, konateľ. Ponuka bola doručená poštou dňa 28. 09. 2020 

o 11.40 h. Ponúkaná cena nájmu bola 32,00 €/mesiac. 

 

Komisia skonštatovala, že predložená ponuka splnila všetky podmienky stanovené v obchodnej 

verejnej súťaži č. 1/2020.  

 

Vzhľadom na  skutočnosť, že bola predložená len jedna cenová ponuka, komisia ju vyhodnotila 

ako víťaznú a odporúča riaditeľovi školy uzatvoriť s uvedeným uchádzačom zmluvu o nájme 

nebytových priestorov. 

 

Prievidza 30. 09. 2020 

Ing. Viera Hofierková Dekanová  .......................................... 

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

Daniela Čičmancová    .......................................... 

 

 

 

Podpis vyhlasovateľa: Mgr. Ivan Kadlečík, riaditeľ školy ...................................... 


