
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 
                          Veľkomoravská 14, 911 34  Trenčín                       ______ 
 

 

Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov 
 

 

Vyhlasovateľ:  Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín 

 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 01/2021: 

 26.05.2021 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho       

                 kraja, 

 28.05.2021 na internetovej stránke vyhlasovateľa 

 31.05.2021 v regionálnom týždenníku MY Trenčianske noviny č. 21 

 

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 21.06.2021 do 10,00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:  24.06.2021 o 11,15 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte budovy školy, zapísanej na LV č. 1494, 

katastrálne územie Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín, súpisné č. 2161, postavenej na 

parcele č. 404. Priestory sa nachádzajú na I. a II. nadzemnom podlaží, celková výmera 

podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 2,0 m
2
.   

 

Kritériom hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v Eur za m
2
/rok) pri splnení 

všetkých podmienok uvedených v OVS č. 01/2021 a požadovaného minimálneho rozsahu 

a obsahu cenovej ponuky. 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Katarína Beznáková. Následne 

uviedla, že v stanovenom termíne predložili ponuku dvaja uchádzači (osobne). Skontrolovala 

ponuky, skonštatovala neporušenosť obálok a obálky otvorila. Členovia komisie sa postupne 

oboznámili s predloženými ponukami oboch uchádzačov:  

P.č. 
Uchádzač (názov/obch. meno, 

adresa/sídlo) 

Termín 

predloženia 

ponuky 

Cenová 

ponuka 

1. 

Ľubica Šišovská - LuSi, Mateja Bela 

2450/29,  911 08 Trenčín,                                 

IČO: 43434525 

14.06.2021 

o 9.30 hod. 
50,- €/ m

2
/ rok 

2. Ľubomír Choleva, fyzická osoba 
21.06.2021 

o 9.20 hod. 
51,- €/ m

2
/ rok 

 



Ponuka uchádzača pod poradovým číslom 1. obsahovala všetky predpísané náležitosti 

v súlade s podmienkami vyhlásenej OVS č. 01/2021.  

 

Ponuka uchádzača pod poradovým číslom 2. nespĺňala stanovené kritériá, uchádzač 

nedodal požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky, neuviedol úplnú adresu 

trvalého pobytu, ani telefonický kontakt. Z uvedeného dôvodu nie je možné danému 

uchádzačovi oznámiť výsledok OVS č. 01/2021.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že ponuka uchádzača pod poradovým číslom 2. neobsahovala 

požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky, v zmysle podmienok OVS č. 01/2021 

sa elektronická aukcia neuskutoční a komisia odporúča uzatvoriť zmluvu o nájme na 

predmetné nebytové priestory s uchádzačom pod poradovým číslom 1. 

 

 

V Trenčíne, 24.06.2021 

 

 

Ing. Katarína Beznáková ............................................ 

 

Mgr. Anna Šištíková ............................................ 

 

Danka Tallová ............................................ 

 

 

 

 

Vyjadrenie štatutára školy:         Schvaľuje     áno/ nie  

 

 

 

 

PhDr. Eva Červeňanová, PhD., riaditeľka školy ...........................   


