
Stredná športová škola, Staničná 6, 911 05  Trenčín 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže 

o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  

   
Vyhlasovateľ:  Stredná športová škola, Staničná 6, 911 05 Trenčín 

 

Obchodná verejná súťaž č. 3/2019 bola zverejnená: dňa 27.05.2019 na webovej stránke 

a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 28.05.2019 na webovej stránke  

vyhlasovateľa, dňa 01.06.2019  v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon.  
 

Ukončenie predkladania ponúk:  20.06.2019 do 10.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 20.06.2019 o 14.00 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky na 

uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 3 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

na prízemí budovy Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, súpisné č. 351, zapísanej na LV 

č. 443, na pozemku parc. č. 994 v k.ú. Zlatovce.  
 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov bola najvyššia ponúkaná odplata za 

prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/m
2
/rok) pri 

splnení všetkých podmienok uvedených v obchodnej verejnej súťaži č. 3/2019.  
 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Marián Gašparovič. Následne uviedol, že v stanovenom 

termíne boli predložené 2 cenové ponuky od nasledovných uchádzačov: 

1. VRBATA s.r.o, Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36346837 

Ponúknutá výška nájomného bola 220,00 €/m
2
/rok. Ponuka  predložená dňa 

20.06.2019 o 8,45 hod. poštou a zaregistrovaná v registratúrnom denníku pod číslom 

2019/1017. 

2. Ľubica Šišovská, obchodné meno: Ľubica Šišovská – LuSi, Mateja Bela 2450/29,               

911 08 Trenčín, IČO: 43 434 525. Ponúknutá výška nájomného bola 200,00 €/m
2
/rok. 

Ponuka bola predložená dňa 20.06.2019 o 9,00 hod. osobne a zaregistrovaná 

v registratúrnom denníku pod číslom 2019/1018. 

 

Obe ponuky boli doručené v termíne stanovenom v obchodnej verejnej súťaži č. 3/2019, 

v zalepenej a neporušenej obálke a obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019. Ponúknutá výška nájomného 

uchádzačov zodpovedala, resp. bola vyššia ako minimálna výška nájomného stanovená 

v podmienkach obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019.  

Vzhľadom na skutočnosť, že boli predložené 2 cenové  ponuky, bude nasledovať elektronická 

aukcia, o ktorej budú uchádzači informovaní. 

 

V Trenčíne, dňa 20.06.2019 

 

Ing. Marián Gašparovič                                                          .................................. 

Marta Poliaková                                        .................................. 

Bc. Alžbeta Ďuráčiová  .................................. 

Schválil: 



Mgr. Jozef Pšenka, riaditeľ                                                    .................................. 

 


