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OBCHODNÁ AKADÉMIA MILANA HODŽU 

MARTINA RÁZUSA 1,  911  29  TRENČÍN  

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov na prenájom bufetu 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020:  

Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín  

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 (ďalej len „súťaž“)  bola zverejnená: dňa 10.01.2020 na 

internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 10.01.2020 na 

internetovej stránke vyhlasovateľa a dňa 13.01.2020 v regionálnej tlači MY Trenčianske noviny.  

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 28.01.2020 do 10:00 h 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 28.01.2020 o 11:00 hodine. 

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na 

nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M. Rázusa 1,             

911 29 Trenčín, zapísanej na LV č. 6817, katastrálne územie Trenčín ako Budova OA, súpisné č. 

1450, postavenej na parcele č. 1627/8.  

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ružena Samková. Následne uviedla, že do 

stanoveného termínu predkladania ponúk bola predložená jedna ponuka, v zapečatenej 

a neporušenej obálke: 

1. Roman Senko - TAXI, Lavičková 2371/2, 911 08 Trenčín, IČO: 33912301. Ponuka bola 

doručená poštou dňa 21.01.2020, zaevidovaná v registratúre školy pod podacím číslom 202/15 

(číslo spisu: OA/TN/2020/12). Ponúknutá výška nájomného bola 45,00 Eur ročne za 1 m
2  

podlahovej plochy. Uchádzač má skúsenosti s prevádzkovaním bufetu, v stravovacích službách 

pracuje viac ako 10 rokov.  

Komisia posúdila predloženú ponuku a vyhodnotila, že záujemca splnil predpísané podmienky 

stanovené v súťaži a minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky, ponúknutá výška nájomného 

zodpovedala minimálnej cene nájmu stanovenej v podmienkach súťaže. Komisia odporúča 

riaditeľke školy uzatvoriť s vyššie uvedeným uchádzačom nájomnú zmluvu na predmetné nebytové 

priestory, ktorá podlieha schváleniu Trenčianskym samosprávnym krajom. 

 

V Trenčíne, 28.01.2020  

 

Ing. Dana Kadlicová .................................. 

Mgr. Martin Adamec  .................................. 

Ružena Samková    .................................. 

Katarína Kútna    .................................. 

 

Schválil: 

Ing. Monika Bulková, riaditeľka školy             .................................. 
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