
Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom 

nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 (ďalej len „OVS č. 1/2019“) bola zverejnená dňa 

13.07.2019 v časopise Pardon, dňa 11.07.2019 na webovej stránke a úradnej tabuli TSK a dňa 

12.07.2019 na webovej stránke SOŠ Pruské.   

Termín predloženia cenových ponúk: do 07.08.2019 do 14,00 hod.  

Predmet nájmu: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme 

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

Pruské 294, 018 52 Pruské, zapísanej na LV č. 2295, súpisné č. 294, na parcele č. 251/1, k. ú. 

Pruské.  

  Na otváranie obálok s cenovými ponukami a následný výber najvýhodnejšej cenovej 

ponuky v zmysle vyhlásenej OVS č. 1/2019 stanovila riaditeľka školy komisiu 

v nasledovnom zložení: 

1. Ing. Kutejová Soňa, predseda komisie 

2. Ing. Hlúbiková Valéria, člen komisie 

3. Ing. Hudecová Jaroslava, člen komisie 

 

Dňa 07.08.2019 o 14,15 hod. sa komisia v uvedenom zložení zišla na sekretariáte 

školy za účelom otvárania obálok a vybratia najvýhodnejšej cenovej ponuky.  

Komisia vyhodnocovala ponuky v určenom dátume a čase, t.j. 07.08.2019 o 14,00 

hod. Skonštatovala, že bola doručená nasledovná ponuka: 

 

Priezvisko, obchodné meno a sídlo záujemcu: Telefón:  Ponúkaná cena: 

 

1. BUFETÍK s.r.o. 

Kríž nad Váhom 125 

916 26  Považany    0907715623     24,00 €/m2/rok 

IČO: 50587497 

v zastúpení Ján Luščík, konateľ  

 

 Komisia skonštatovala, že predložená ponuka obsahovala všetky predpísané 

náležitosti v súlade so zverejneným vyhlásením OVS č. 1/2019 a ponúknutá cena za nájom 

nebytových priestorov zodpovedala minimálnej výške nájomného stanovenej v OVS                          

č. 1/2019.  

 Záujemca o nájom nebytových priestorov bol s výsledkom rozhodnutia komisie 

oboznámený písomnou formou a bude s ním následne uzatvorená zmluva o nájme nebytových 

priestorov.  

 

Pruské  07.08.2019 

 

Ing. Kutejová Soňa   Ing. Hlúbiková Valéria Ing. Hudecová Jaroslava 

predseda komisie             člen komisie   člen komisie 

 

 

Príloha: -  cenová ponuka 



    


