
 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 

Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 
 

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

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Stredná odborná škola obchodu a služieb  

                                    Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 

Obchodná verejná súťaž č. SOŠOaS/NM/009/2018/P-OVS (ďalej len „súťaž“) bola 

vyhlásená: dňa 19.09.2018 na úradnej tabuli a internetovej stránke TSK, dňa 20.09.2018 na 

webovom sídle SOŠOaS Nové Mesto nad Váhom  a dňa 22.09.2018 v regionálnom inzertnom 

a informačnom týždenníku (Pardon). 

 

Ukončenie predkladania ponúk: 08.10.2018 do 10.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 08.10.2018 o 12.00 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia: výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov (miestnosť č. 410) o výmere 18,50 m
2
 nachádzajúcich sa na                       

3. poschodí v budove školy v prevádzkovo–hospodárskom komplexe, zapísanom na LV                

č. 3191, katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom, súpisné číslo 1880, na parcele č. 2383.  
 

Kritérium hodnotenia ponukového konania – najvyššia ponúknutá odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za nebytové priestory v €/1m
2
/rok) 

pri splnení všetkých podmienok súťaže. 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Adriana Roháčková. Následne 

uviedla, že do stanoveného termínu prekladania ponúk bola predložená osobne jedna cenová 

ponuka. Skontrolovala neporušenosť obálky a otvorila ju. Komisia sa oboznámila 

s predloženou ponukou uvedeného uchádzača: 

 

1. Henrich Kalinka, obchodné meno: Henrich Kalinka, Hrušové 1023, 916 11 Bzince pod 

Javorinou, IČO: 34 488 502 – ponuka predložená dňa 24.09.2018 o 08.50 hod. osobne. 

Ponúknutá výška nájomného za nebytové priestory bola 25,00€/m
2
/rok. 

 

Ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov zodpovedala minimálnej výške stanovenej 

v súťaži, ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami súťaže. 

Vzhľadom nato, že bola doručená iba jedna cenová ponuka, komisia odporúča uzatvoriť 

s uvedeným uchádzačom zmluvu o nájme predmetných nebytových priestorov. 

 

V Novom Meste nad Váhom, 08.10.2018 

 

Ing. Adriana Roháčková                      ....................................... 

Ing. Elena Peterková  ....................................... 

Helena Liptáková  ....................................... 

 

Schválil:  Ing. Ján Hargaš PhD., riaditeľ školy                      ....................................... 


