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

 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

 

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

 

Zámer priameho nájmu č. 7/2020 (ďalej len „zámer“) bol zverejnený: dňa 23.09.2020 na internetovej 

stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 23.09.2020 na internetovej stránke strednej 

odbornej školy technickej, dňa 25.09.2020 v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon                              

č. 39/XXVIII. 

 

Ukončenie predkladania ponúk: 13.10.2020 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 14.10.2020 o 9.00 h 

 

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

 Nebytový priestor - miestnosť č. 6M, 1. NP, celková výmera 11,3 m
2
  

 Nebytový priestor - miestnosť č. 14, 2. NP, celková výmera 28,9 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosť č. 16, 2. NP, celková výmera 28,9 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosť č. 17, 2. NP, celková výmera 28,9 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosti č. 20-21 (miestnosti sú prepojené), 2. NP, celková výmera 57 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosť č. 23V, 2. NP, celková výmera 17,6 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosť č. 24V, 2. NP, celková výmera 17,6 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosť č. 26V, 2. NP, celková výmera 17,6 m
2
 

 Nebytový priestor - miestnosť č. 29, 3. NP, celková výmera 28,9 m
2
, 

 Nebytový priestor - miestnosti č. 32-33 (miestnosti sú prepojené),3. NP, celková výmera 57,8 m
2
 

      Nebytové priestory sa nachádzajú v budove,  súpisné č. 441, postavenej na pozemku parc. 

č. 1110/28 - zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 568 m
2
, katastrálne územie Dubnica 

nad Váhom, zapísanej na LV č. 2591. 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Emilia Horňáková. Uviedla, že do 

stanoveného termínu predkladania ponúk nebola predložená žiadna ponuka. Poďakovala prítomným 

za účasť a ukončila zasadnutie komisie na vyhodnotenie ponúk. 

 

 

Dubnica nad Váhom, 14.10.2020 

Zapísala: Ing. Anna Martišová 



 

 

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

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

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

 

Schválil: 

Ing. Miroslav Dziak, riaditeľ školy .................................. 


