
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Zápisnica 

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

priestorov na základe obchodnej verejnej súťaže 

 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 (ďalej len „súťaž“): dňa 28.08.2019 na 

internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 28.08.2019 na 

internetovej stránke strednej odbornej školy a dňa 31.08.2019 v regionálnom týždenníku Pardon 

č. 35/XXVII. 
 

Predmet nájmu: Výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov vo vestibule budovy nachádzajúcej sa na ul. Bratislavská 439/18, v Dubnici nad 

Váhom, súpisné č. 439, zapísanej na LV č. 2591 ako domov mládeže, postavenej na parc. č. 

1110/29, katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Celková výmera podlahovej plochy 

prenajímaného priestoru je 1 m
2
. 

 

Ukončenie predkladania ponúk: 16.09.2019 
 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 17.09.2019 o 08.00 h 
 

Komisia na vyhodnotenie ponúk v zložení: 

Mgr. Emilia Horňáková, predsedníčka 

Ing. Anna Martišová, členka 

Mgr. Lenka Šeptáková, členka 
 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov: najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie do 

užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za mesiac) pri splnení všetkých 

podmienok súťaže. 
 

 Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných jej predsedníčka Mgr. Emilia 

Horňáková. Uviedla, že v stanovenom termíne predkladania súťažných návrhov bol doručený 

jeden návrh. Skontrolovala neporušenosť obálky a obálku otvorila. Súťažný návrh predložil: 

1) Právnická osoba – VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 

36 346 837, v zastúpení: Ing. Miroslavom Vrbatom, konateľom. Ponuka bola doručená 

osobne dňa 11.09.2019 o 13.10 h. Ponúkaná výška nájomného za predmetné nebytové 

priestory bola 30,00 eur za mesiac. 

     Komisia skonštatovala, že záujemca splnil všetky predpísané náležitosti v súlade 

s podmienkami súťaže a odporúča riaditeľovi školy uzatvoriť s uvedeným uchádzačom zmluvu 

o nájme nebytových priestorov. 

 

Dubnica nad Váhom, 17.09.2019 

Zapísala: Ing. Anna Martišová 

 
Mgr. Emilia Horňáková ..................................... 

Ing. Anna Martišová ..................................... 

Mgr. Lenka Šeptáková       ..................................... 

Schválil: Ing. Miroslav Dziak, riaditeľ  ..................................... 


