
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky  
 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže 

o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 
 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 
 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 bola zverejnená: dňa 23.06.2020 na úradnej tabuli 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 24.06.2020 na webovej stránke Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, dňa 23.06.2020 na webovej stránke vyhlasovateľa, dňa 26.06.-

17.07.2020 v regionálnych novinách Prievidzsko v číslach 26/2020, 27/2020 a 28/2020.  

 

Ukončenie predkladania ponúk:  22.07.2020 do 10.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 27.07.2020 o 8,00 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na 

uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 152,32 m
2
 (kuchyňa, 

výdajňa, kancelária) nachádzajúcich sa na prízemí v budove, zapísanej na LV č. 1930, súpisné 

č. 332, postavenej na parcele č. 248/1, katastrálne územie Nováky.  
 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za 

prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/m
2
/rok) pri 

splnení všetkých podmienok uvedených v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2020.  
 

Zasadnutie komisie otvoril PhDr. Pavol Revay. Následne uviedol, že v stanovenom 

termíne bola predložená jedna cenová ponuka od nasledovného uchádzača: 
 

1. Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany, IČO: 41599900. Ponúknutá výška 

nájomného bola 22,00 €/m
2
/rok. Ponuka bola predložená dňa 16.07.2020 poštou 

a zaregistrovaná v registratúrnom denníku pod číslom 327/2020.  

 

Ponuka bola doručená v termíne stanovenom v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2020, 

v zalepenej a neporušenej obálke a obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020. Ponúknutá výška nájomného od 

uchádzača  bola vyššia ako minimálna výška nájomného stanovená v podmienkach obchodnej 

verejnej súťaže č. 1/2020.  

  

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

riaditeľke školy uvedeného uchádzača označiť ako úspešného z obchodnej verejnej súťaže            

č. 1/2020 a uzatvoriť s ním zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu určitú. 

 

V Novákoch, 27.07.2020 

 

PhDr. Pavol Revay                                                           .................................. 

Ing. Anna Rusová                                         .................................. 

Ing. Magdaléna Barčíková         .................................. 

Schválil: 

Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka                                               .................................. 



 


