
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 

 

Z á p i s n i c a 

z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy o nájme 

 
Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 (ďalej len „obchodná verejná súťaž“) bola zverejnená: 

dňa 07.07.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa, dňa 07.07.2020 na úradnej tabuli 

a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a dňa 07.07.2020 uverejnená 

v regionálnom inzertnom a informačnom týždenníku „Považskobystrické novinky.“ 

Ukončenie predkladania ponúk: do 23.07.2020 do 10.00 h 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 23.07.2020 o 10.00 h 

 

Predmet vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na 

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 69,00 m
2
 

nachádzajúcich sa v budove školy, zapísanej na LV č. 4388, katastrálne územie Považská 

Bystrica, súpisné č. 341, postavenej na parcele č. 5418/1. 

 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za nájom  

nebytových priestorov pri splnení všetkých podmienok uvedených v obchodnej verejnej 

súťaži. 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Mária Bíziková. Následnej uviedla, 

že v stanovenom termíne predložil ponuku jeden uchádzač – osobne dňa 15.07.2020 o 9.30 h. 

Skontrolovala neporušenosť obálky a obálku otvorila. Ponuku predložil:  

Juraj Hlaváč, obchodné meno: Juraj Hlaváč - HB, Šoltésovej 2706/274, 017 01 Považská 

Bystrica, IČO:41495241.  

Ponúkaná výška nájomného:      24,25 za 1 m
2
/rok 

         

Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže. Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou uvedeného uchádzača. Ponúkaná 

výška nájomného bola vyššia ako minimálna výška stanovená v podmienkach obchodnej 

verejnej súťaže. 

Na základe uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme predmetných nebytových 

priestorov na dobu určitú s uchádzačom: Juraj Hlaváč, obchodné meno: Juraj Hlaváč - HB, 

Šoltésovej 2706/274, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 41495241. 

 

V Považskej Bystrici 23.07.2020 

 

Ing. Mária Bíziková     ............................................ 

 

Ing. Monika Miškechová    ............................................ 

 

Ing. Jana Briestenská     ............................................ 

 

 

Schválil: Mgr. Štefan Capák    ............................................. 

     riaditeľ SOŠ strojníckej 

 


