
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  Prievidza 

 

Zápisnica z otvárania obálok predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže (OVS) 

č. 2/2021  

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

Prievidza zverejnila OVS č. 2/2021 na prenájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

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. 
 

Predmet OVS č. 2/2021:    

  nebytové priestory o výmere 29,90 m
2
, nachádzajúce 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  
 

OVS č. 2/2021 bola zverejnená dňa 30.08.2021 na úradnej tabuli a webovej stránke 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 30.08.2021 na webovej stránke SOŠOaS, Nábrežie 

J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza a dňa 07.09.2021 v týždenníku MY Hornonitrianske noviny.  
 

Termín predkladania cenových ponúk: do 29.09.2021 do 10,00 hod.  
 

Dňa 29.09.2021 o 11,00 hod. sa stretla komisia menovaná riaditeľkou školy za účelom 

otvárania obálok s cenovými ponukami. Komisia skonštatovala, že v lehote určenej na 

predkladanie cenových návrhov bola doručená iba jedna cenová ponuka, ktorú predložila 

fyzická osoba – podnikateľ Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza, 

IČO: 34956212. Cenovú ponuku doručila osobne zamestnankyňa firmy pani Ing. Juríčková na 

sekretariát našej školy dňa 29.09.2021 o 9,32 hod. 

 

Vyhlásená minimálna požadovaná výška nájomného bola 17,- €/1 m
2 

za mesiac. Uchádzač o 

prenájom ponúkol cenu nájmu 17,12 €/1 m
2 

za mesiac. Tým, že uchádzač dodržal všetky 

súťažné podmienky stanovené vyhlasovateľom OVS č. 2/2021 a jeho ponúknutá cena za 

nájom bola vyššia ako minimálna cena stanovená v podmienkach OVS č. 2/2021, komisia 

navrhuje uzatvoriť s uvedeným uchádzačom nájomnú zmluvu na obdobie 5 školských rokov, 

so začiatkom od 1.11.2021.  

 
 

 

Členovia komisie:  
 

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

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

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

 

 

V Prievidzi dňa 29.09.2021        

 

              
 

           Mgr. Darina Krčíková 

                                                                                                  riaditeľka školy              


