
Zápisnica  z otvárania obálok 

doručených ponúk do obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 (ďalej len „OVS č. 1/2018“) - " Prenájom 

školského bufetu "  - v budove  Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32 v Prievidzi 

predseda:  Ing. Iveta Turňová 

členovia:    Daniela Bolchová 

                    Marta Beková 

OVS č. 1/2018 bola zverejnená dňa 29.5.2018 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 29.5.2018 

na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a dňa 8.6.2018 v 

regionálnej tlači Pardon.  

Ukončenie predkladania cenových ponúk: do 29.6.2018 do 10.00 hod.  

Termín otvárania obálok: 2.7.2018 v sídle vyhlasovateľa OVS č. 1/2018 

Predmet nájmu na základe súťaže:  výber najvýhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov v celkovej výmere 15,20 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v budove Strednej 

odbornej školy, T. Vansovej 32 v Prievidzi, zapísanej na LV č. 5333, katastrálne územie Prievidza, ako 

dielne, súpisné číslo 66, postavenej na parcele č. 1310/4 (Košovská cesta). 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúknutá odplata za prenechanie do 

užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/m2/rok) pri splnení všetkých podmienok 

OVS č. 1/2018.  

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca. 

 1) Záujemca osobne doručil návrh vyhlasovateľovi OVS č. 1/2018 dňa 28.6. 2018. 

     Návrh bol predložený v neporušenej obálke a obsahoval nasledovné údaje: 

a)  obchodné meno:                                 Jaroslav Hanzel Rademar 

b) sídlo:                            Janka Kráľa 427/26,  972 01 Bojnice 

c)  IČO:                                                        33 655 642 

d) ponúknutá cena:              53,11 € za 1 m2 podlahovej plochy ročne 



Komisia vyhlasuje, že záujemca splnil všetky požadované podmienky vyhlásenej OVS č. 1/2018 

a ponúknutá suma za nájom zodpovedá minimálnej výške nájomného stanovenej v OVS č. 1/2018. 

Vzhľadom na uvedené komisia odporúča riaditeľovi školy uzatvoriť s vyššie menovaným záujemcom 

zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu určitú, od 10.9.2018 do 30.6.2021 po 

predchádzajúcom schválení predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V Prievidzi, dňa 2.7. 2018 

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie súťaže: 

Ing. Iveta Turňová, predseda    ..................................................            

Daniela Bolchová                        ..................................................            

Marta Beková                              ..................................................  

 

Schválil: 

Mgr. Ján  Mata,  riaditeľ školy          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


