
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 
                       

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 
 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 (ďalej len „OVS č. 1/2021“) dňa: 04.06.2021 na  

webovom sídle a úradnej tabuli TSK, dňa 3.6.2021 na webovom sídle vyhlasovateľa, a dňa 

03.06.2021 v regionálnej tlači (mesačník STAROTURIANSKY SPRAVODAJ č.6) 
 

Ukončenie predkladania ponúk: do 21.06.2021 do 12.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 21.06.2021 o 13:00 hod. 

 

Predmet vyhodnotenia:  výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na dobu určitú 

– na 3 roky na nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 2 m
2
 nachádzajúcich sa v budove, 

zapísanej na LV č. 2685 ako Internát, postavenej na pozemku parc. č. 166, katastrálne územie Stará 

Turá.  
 

Kritérium hodnotenia predložených  návrhov –  najvyššia  ponúkaná odplata za prenechanie do 

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

podmienok  OVS č. 1/2021. 

 

Ponuky predložili tieto spoločnosti: 

Por. č.      Obch. meno, adresa sídla                               Výška ponuky za nájom 1 m
2
/rok                                                                                                         

 

1.      Delikomat Slovensko, spol. s r.o.                                    420 € / rok 

            Cementárska 15, 900 31 Stupava  

     IČO: 35766875, v zastúpení: Ladislav Cupák, konateľ                    

                 Ponuka predložená za účelom prevádzkovania snackového automatu o výmere 1 m
2
    

 

2.              VRBATA s.r.o.        300 € / rok 

                 Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica                                           

     IČO: 36346837, v zastúpení: Ing. Miroslav Vrbata, konateľ        

     Ponuka predložená za účelom prevádzkovania automatu na teplé nápoje o výmere 1 m
2
 

 

Komisia skonštatovala, že predložené ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade 

s podmienkami OVS č. 1/2021.  

Nakoľko bola predložená len jedna cenová ponuka na každý z predmetov nájmu špecifikovaných 

v rámci OVS č. 1/2021, nebude nasledovať elektronická aukcia a navrhujeme uzatvoriť s uvedenými 

uchádzačmi nájomné zmluvy.     

 

V Starej Turej, 23.6.2021 

 
Ing. Iveta Štefková                                         .................................. 

Natália Hargašová         .................................. 

Ľubica Jarábková                                                               .................................. 

 
Schválil: Ing. Milan Duroška, riaditeľ školy  .................................. 

 

 



 

 

 

 


