
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. 2/2018 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 na prízemí budovy, zapísanej na LV č. 5408 ako 

pavilón B, súpisné č. 189, na parcele č. 5362/4 (priestory praktického vyučovania, 

Energetikov 3, Prievidza), s dobou nájmu od 1.9.2018 do 30.11.2019 

 

Zámer priameho nájmu č. 2/2018 bol zverejnený dňa 18.6.2018 na úradnej tabuli 

a webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 19.6.2018 na webovej stránke 

SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza a dňa 26.6.2018 v týždenníku MY 

Hornonitrianske noviny.  

Termín predkladania cenových ponúk: do 12.7.2018 do 10,00 hod.  

 

Dňa 12.7.2018 o 13,00 hod. vykonala poverenou riadením školy menovaná trojčlenná komisia 

zložená zo zamestnancov SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza, otváranie 

obálok a vyhodnotenie podmienok uvedených v zámere priameho nájmu č. 2/2018.  

 

V lehote určenej na predkladanie návrhov bola predložená jedna cenová ponuka - od 

spoločnosti MATRIX UNIVERZUM.EU s. r. o., Šumperská 25/14, 971 01 Prievidza,              

IČO: 46860096 s ponukou 16,- € za 1 m
2
 podlahovej plochy ročne. Ponuka bola predložená 

dňa 12.7.2018 o 8,15 hod. Doručená bola osobne konateľkou spoločnosti, pani Denisou 

Pavlech, na sekretariát školy. Ponúknutá cena za nájom zodpovedala minimálnej výške 

nájomného stanovenej v podmienkach zámeru priameho nájmu č. 2/2018. Zo strany záujemcu 

boli splnené aj všetky ostatné požadované podmienky uvedené v zámere priameho nájmu                    

č. 2/2018. 

 

Na základe vyššie uvedeného komisia odporúča poverenej riadením školy uzatvoriť s týmto 

záujemcom návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorý bude predložený na 

schválenie Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi SOŠOaS, Nábrežie               

J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza. 

  

Členovia komisie:  

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

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

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

 

 

V Prievidzi dňa 12.7.2018                                

                              Mgr. Darina Krčíková 

                 poverená riadením školy 



 


