
      

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – OVS č. 3/2017 

konaného dňa 31. 08. 2017 

 

 

Vyhlasovateľ:  Stredná odborná škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov 

OVS č. 3/2017 bola zverejnená: dňa 14.8.2017 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 

14.08.2017 na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a na úradnej tabuli 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a dňa 21.8.2017 v regionálnej tlači – MY. 

 

Ukončenie predkladania návrhov do OVS: do 29.8. 2017 do 12.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov OVS dňa: 31. 08. 2017 

 

Zloženie komisie: 

Predseda: Ing.  Lenka Jancíková 

Členovia:  Ing. Jana Hlavačková 

                  Helena Huláková 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Predmetom OVS: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v celkovej výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v budove Strednej odbornej školy, I. Krasku 

491, 020 32 Púchov, zapísanej na LV č. 2706, katastrálne územie Horné Kočkovce ako Pavilón 

odbor.učební, súpisné č. 491, postavenej na parcele č. 1531. 

 

Kritériom  hodnotenia predložených   návrhov:  Najvyššia  ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m
2
/rok)  pri splnení všetkých 

podmienok  obchodnej verejnej súťaže. 

 



 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Lenka Jancíková. Následne uviedla, 

že v stanovenom termíne predložil ponuku jeden uchádzač. 

 

Ponuku predložila Lucia Pecková, Vydrná 35, 020 53 Vydrná, IČO: 51074214 v súlade 

s podmienkami OVS č. 3/2017. Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou uvedeného 

uchádzača: 
 

Ponúkaná výška nájomného za nebytové priestory  je 15 eur/m
2
/rok.  

 

 Komisia skonštatovala, že predložená ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti 

v súlade s podmienkami OVS č. 3/2017. 

 Na základe predloženej ponuky a v súlade s podmienkami OVS č. 3/2017 komisia 

doporučuje uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetné nebytové priestory s vyššie menovaným 

uchádzačom. 

 

V Púchove, 31. 08. 2017 

Zapísal: Ing. Lenka Jancíková 

 

Ing. Lenka Jancíková   .................................. 

Ing. Jana Hlavačková   .................................. 

Helena Huláková            .................................. 


