Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme
Vyhlasovateľ zámeru priameho nájmu: Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18,
018 41 Dubnica nad Váhom
Zámer priameho nájmu č. 4/2018 bol zverejnený: dňa 11.04.2018 na internetovej stránke
Strednej odbornej školy, dňa 11.04.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho
samosprávneho kraja a dňa 14.04.2018 v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon
č.15/XXVI.
Ukončenie predkladania ponúk: 03.05.2018
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 04.05.2018 o 11.00 h
Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:
 nebytový priestor - miestnosť č. S6 v suteréne o celkovej výmere 61,6 m2,
 nebytový priestor - miestnosť č. S7 v suteréne o celkovej výmere 57,0 m2,
v objekte na ul. Bratislavská 439/18, stavba súpisné č. 439, postavená na pozemku
parcelné č. 1110/29 - zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 3 959 m2, katastrálne
územie Dubnica nad Váhom, zapísaná na LV č. 2591.
Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Anna Martišová. Následne uviedla,
že do stanoveného termínu predkladania ponúk bola predložená jedna ponuka:
1.

Právnická osoba - Best Gastro s. r. o., Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO: 46 663 533. Ponuka bola doručená osobne 03.05.2018 v čase 11.50 h.

Ponúkaná výška nájomného od uchádzača - spoločnosti Best Gastro s. r. o. za predmetné
nebytové priestory bola vo výške 12,00 Eur ročne za 1 m2 podlahovej plochy – miestnosť č. S6
(61,6 m2) a miestnosť č. S7 (57,0 m2).
Komisia posúdila predloženú ponuku a vyhodnotila, že záujemca splnil predpísané
podmienky stanovené v zámere priameho nájmu č. 4/2018. Odporúča riaditeľovi SOŠ uzatvoriť
s uvedeným uchádzačom nájomnú zmluvu na predmetné nebytové priestory.
Dubnica nad Váhom 04.05.2018

predseda: Ing. Anna Martišová

..................................

členovia: Mgr. Lenka Šeptáková

..................................

Bc. Miluše Vinkláriková ..................................
Schválil:
Ing. Miroslav Dziak, riaditeľ SOŠ

..................................

