
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  P r i e v i d z a 

 

Záznam z otvárania obálok 

 
doručených návrhov do obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 - prenájom školského 

bufetu so zariadením v areáli SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi, konaného 

dňa 21.5.2018 o 13.00 hod. v sídle vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.  

 

Riaditeľom školy bola menovaná trojčlenná hodnotiaca komisia na otváranie obálok 

na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

Mgr. Mariana Dobrotková 

Ing. Ľubica Radošániová 

Irena Oravcová  

 

Obchodná verejná súťaž bola zverejnená dňa 23.04.2018 na internetovej stránke a úradnej 

tabuli TSK, dňa 24.04.2018 na internetovej stránke školy a dňa 02.05.2018 v regionálnej tlači  

My Hornonitrianske noviny číslo 17.  

 

Predmet nájmu na základe súťaže: 

Nájom nebytových priestorov o výmere 29,90 m
2 

a k nim prislúchajúceho hnuteľného 

majetku, nachádzajúcich sa v časti budovy na Nábreží J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi, zapísanej 

na LV č. 5408, postavenej na parcele č. 1466/5, súpisné č. 90, kat. územie Prievidza.  

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu  

 

V lehote na predkladanie návrhov, t. j. do 21.5.2018 do 10.00 hod., osobne doručili   

záujemcovia svoje návrhy vyhlasovateľovi súťaže a predložili v neporušenej obálke na 

sekretariát školy svoje cenové ponuky (podľa poradia doručených cenových ponúk) 

nasledovne: 

 

Cenová ponuka č. 1 – dátum a čas doručenia : 4.5.2018 o 10.00 hod. 

a) fyzická osoba - podnikateľ:          Vladimír Borko  

b) obchodné meno:    Vladimír Borko T 613 

c) sídlo:     Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza  

d) IČO:      34956212  

e) ponúknutá cena  

za 1 prevádzkový deň:    8,- € 

f) ponúknutá cena  

za prenájom hnuteľ. 

majetku:      20,- € / mesačne  

 

Záujemca splnil požadované podmienky vyhlásenej OVS. 

 

 

 

 



Cenová ponuka č. 2 – dátum a čas doručenia : 18.5.2018 o 9.30 hod. 

a) fyzická osoba - podnikateľ:          Bc. Viera Preissová 

b) obchodné meno:    Bc. Viera Preissová 

c) sídlo:     Urbánkova ulica 908/4, 971 01  Prievidza 

d) IČO:            50035878 

e) ponúknutá cena  

za 1 prevádzkový deň:    9,- € 

f) ponúknutá cena  

za prenájom hnuteľ. 

majetku:      22,- € / mesačne 

 

Záujemca splnil požadované podmienky vyhlásenej OVS. 

 

Cenová ponuka č. 3 – dátum a čas doručenia : 21.5.2018 o 9.15 hod. 

a) fyzická osoba - podnikateľ:          Jaroslav Hanzel  

b) obchodné meno:    Jaroslav Hanzel Rademar 

c) sídlo:      Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice  

d) IČO:     33655642 

e) ponúknutá cena  

za 1 prevádzkový deň:    8,- € 

f) ponúknutá cena  

za prenájom hnuteľ. 

majetku:      20,- € / mesačne 

 

Záujemca splnil požadované podmienky vyhlásenej OVS. 

 

Nakoľko bola predložená viac ako 1 ponuka, bude v súlade so súťažnými podmienkami 

nasledovať e-aukcia dňa 05.06.2018 o 9.30 hod. Úspešný účastník e-aukcie, t.j. ten, ktorý 

v rámci e-aukcie ponúkne vyššiu cenu, bude následne vyzvaný k uzatvoreniu nájomnej 

zmluvy, ktorá podlieha súhlasu zriaďovateľa (TSK). 

Oznámenie o tom, že bude nasledovať e-aukcia dňa 05.06.2018 o 9.30 hod. (cez aukčný 

portál PROEBIZ) bude zverejnené na webovej stránke školy dňa 23.5.2018 a písomné 

vyrozumenie o výsledku bude zaslané aj všetkým trom záujemcom, ktorí predložili svoje 

ponuky a budú elektronicky vyzvaní k účasti na tejto e-aukcii v uvedenom termíne. 

Po korektnom priebehu e-aukcie bude s úspešným účastníkom uzatvorená zmluva o prenájme, 

za predpokladu jej predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom (TSK), ktorý je vlastníkom 

nehnuteľnosti. 

 

Obsah záznamu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov potvrdzujú členovia 

komisie svojimi podpismi: 

 

Mgr. Mariana Dobrotková   .................................................... 

Ing. Ľubica Radošániová   .................................................... 

Irena Oravcová    .................................................... 

 

S obsahom záznamu z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk bola písomne 

oboznámená pani Mgr. Darina Krčíková, poverená riadením školy. 

 

 

V Prievidzi, dňa 21.5.2018   ..................................................... 



 

 

 

 


