
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 (ďalej len „OVS“) 

č. 3/2021  

 

 

Vyhlasovateľ OVS č. 3/2021: Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské  

 

 

Predmetom vyhodnotenia OVS č. 3/2021 bol výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 4 m
2
, z toho:  

- nebytových priestorov o celkovej výmere 3 m
2 

(miestnosť č. 69) nachádzajúcich sa na 

prízemí v budove, zapísanej na LV č. 2295, súpisné č. 294, postavenej na parcele č. 251/1, 

katastrálne územie Pruské,  

- nebytových priestorov o celkovej výmere 1 m
2
 (miestnosť č. 1.00) nachádzajúcich sa na 

prízemí v budove, zapísanej na LV č. 2295, súpisné č. 277, postavenej na parcele č. 250/2, 

katastrálne územie Pruské.  

 

OVS č. 3/2021 bola zverejnená: dňa 10.09.2021 v časopise Pardon, dňa 08.09.2021 na 

úradnej tabuli a webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a dňa 09.09.2021 na 

webovej stránke vyhlasovateľa.  

 

Termín predloženia cenových ponúk do OVS č. 3/2021: do 27.09.2021 do 14.00 hod.  

 

Na otváranie obálok s cenovými ponukami a následný výber najvýhodnejšej cenovej ponuky 

v zmysle vyhlásenej OVS č. 3/2021 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 27.09.2021 o 14.05 hod. sa  komisia v uvedenom zložení zišla na sekretariáte školy za 

účelom otvárania obálok a vybratia najvýhodnejšej cenovej ponuky. Do stanoveného termínu 

boli doručené nasledovné cenové ponuky:  

 

1. DAVITAL, s.r.o., Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 613 888, 

v zastúpení: Ing. Dalibor Pecho, konateľ spoločnosti.  

Ponúkaná výška nájomného: 240,00 €/m
2
/rok. Ponuka doručená dňa 24.09.2021.   

 

2. VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 346 837, 

v zastúpení: Ing. Miroslav Vrbata, konateľ spoločnosti. 

Ponúkaná výška nájomného: 240,00 €/m
2
/rok. Ponuka doručená dňa 24.09.2021.  

 

3. Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 803 118, 

v zastúpení: Róbert Tkáč, konateľ komplementára Dallmayr Management s. r. o.  

Ponúkaná výška nájomného: 240,00 €/m
2
/rok. Ponuka doručená dňa 24.09.2021.  



Vzhľadom na to, že boli doručené tri cenové ponuky spĺňajúce požadovaný minimálny obsah 

a rozsah cenovej ponuky, bude vyhlásená elektronická aukcia, z ktorej vzíde víťaz OVS                 

č. 3/2021.   

 

 

 

Pruské  27.09.2021 

 

 

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

predseda komisie             člen komisie   člen komisie 

 

 

    

 


