
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  Prievidza 

 

Zápisnica z otvárania obálok  

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb (ďalej „SOŠOaS“), Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  

Prievidza zverejnila zámer a podmienky priameho nájmu majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 1/2019 v správe školy podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení. 

 

Predmet priameho nájmu a doba nájmu:    

 Prenájom nebytových priestorov budovy, zapísanej na LV č. 5408 ako pavilón ´A´, 

súpisné č. 189, na parcele č. 5362/12, celková výmera podlahovej plochy 

prenajímaného priestoru predstavovala 462,50 m
2
 s dobou nájmu od 1.12.2019 do 

30.11.2022 (3 roky). 

 

Zámer priameho nájmu č. 1/2019 bol zverejnený dňa 17.9.2019 na úradnej tabuli 

a webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 17.9.2019 na webovej stránke 

SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza a dňa 24.9.2019 v týždenníku MY 

Hornonitrianske noviny.  

Termín predkladania cenových ponúk: do 15.10.2019 do 10,00 hod.  

 

Dňa 15.10.2019 o 13,00 hod. mala vykonať trojčlenná komisia menovaná riaditeľkou školy a 

zložená zo zamestnancov prenajímateľa otváranie obálok doručených v termíne uvedenom   

v zámere priameho nájmu č. 1/2019.  

 

V lehote určenej na predkladanie návrhov nebola predložená ani jedna cenová ponuka.  

 

Na základe vyššie uvedeného komisia odporúča riaditeľke školy zverejniť ponuku na 

prenájom uvedených nebytových priestorov aj na FB stránke našej školy a v prípade záujmu 

zo strany potenciálneho záujemcu informovať o týchto skutočnostiach majiteľa budovy, 

ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj. Podmienkou prenájmu aj naďalej zostáva dodržanie 

aspoň minimálnych požiadaviek zo strany prenajímateľa, ktorým je správca budovy – SOŠ 

obchodu a služieb v Prievidzi. 

Pre vyššiu informovanosť verejnosti odporúča komisia zverejniť ponuku aj v realitnej 

kancelárii Alpia na Bojnickej ceste 406/18 v Prievidzi. Telefonicky sme overovali výšku ceny 

za ich služby. V prípade záujmu by záujemca uhradil realitnej kancelárii minimálne 50% 

z ceny nájmu, t.j. 350,- € a zvyšnú časť do ceny nájmu by uhradila naša škola. V prípade, že 

záujemca ich služby nevyužije, naša škola nič neplatí. 

 

Členovia komisie:  

Mgr. Mariana Dobrotková     podpis: ............... 

Ing. Ľubica Radošániová     podpis: ............... 

Irena Oravcová      podpis: ............... 

 

V Prievidzi dňa 15.10.2019                                

                              Mgr. Darina Krčíková 

                       riaditeľka školy 


