
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, TRENČÍN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

 

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín  
 

Zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 1/2019: dňa 04.06.2019 na  webovom sídle a úradnej 

tabuli TSK, dňa 04.06.2019 na webovom sídle vyhlasovateľa a dňa 08.06.2019 v regionálnej tlači 

(Pardon č.23/XXVII) 

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 24.06.2019 do 10.00 hod.  

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: dňa 24.06.2019 o 11.30 hod. 

 

Predmet vyhodnotenia: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v budove, zapísanej na LV č. 1577, katastrálne územie Kubra, súp. číslo 818 ako budova 

postavená na parc. č. 1180 – miestnosť o celkovej výmere 209 m
2
 (kancelárie) a priľahlé priestory 

o rozlohe 208 m
2
 (prístrešok na uskladnenie materiálu)  

  

Kritérium hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie do 

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

podmienok uvedených v zámere. 

 

V stanovenom termíne určenom na predkladanie ponúk bola predložená jedna cenová ponuka od 

nasledovného záujemcu:  

1. LAVI Stav, s. r. o., Gorkého 12, 811 01 Bratislava; IČO: 51754690 

      Jozef Lejolle, konateľ spoločnosti   

 

Výška ponuky za nájom kancelárie 1 m
2
/rok (vrátane DPH):  33,20 Eur 

Výška ponuky za nájom prístrešku na uskladnenie materiálu 1 m
2
/rok (vrátane DPH):  

16,60 Eur  

 

Ponuka bola predložená osobne 24.06.2019 o 7
20

 hod. 

 

Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou uvedeného záujemcu. Ponuka obsahovala všetky 

predpísané náležitosti v súlade s podmienkami zámeru. Ponúkaná výška nájomného zodpovedala 

minimálnej cene nájmu stanovenej v podmienkach zámeru. 

 

Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetné nebytové 

priestory so spoločnosťou LAVI Stav, s. r. o., nakoľko žiadny iný záujemca neprejavil záujem 

o uvedený priestor a priestor je rozhodnutím riaditeľa školy vyhlásený za dočasne prebytočný. 

 

V Trenčíne, 24.06.2019 

 
Mgr. Viera Melišová                                         ..................................  

Gabriela Vanková       .................................. 

Mária Šedivá  .................................. 

 
Schválil:   Ing. Ľuboš Chochlík, riaditeľ školy .................................. 


