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

automatov 
 

 

 

Vyhlasovateľ:  Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, 

Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín 

 

 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 02/2020: 

 07.08.2020 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho       

                 kraja, 

 07.08.2020 na internetovej stránke vyhlasovateľa 

 10.08.2020 v regionálnom týždenníku MY Trenčianske noviny č. 32 

 

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 26.08.2020 do 10,00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:  27.08.2020 o 13,00 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. 02/2020 a požadovaného minimálneho rozsahu 

a obsahu cenovej ponuky. 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Mgr. Monika Hermanová. Následne 

uviedla, že v stanovenom termíne predložil ponuku jeden uchádzač (osobne). Skontrolovala 

ponuku, skonštatovala neporušenosť obálky a obálku otvorila. 

Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami vyhlásenej OVS                 

č. 02/2020. Členovia komisie sa oboznámili s predloženou ponukou uvedeného uchádzača: 

 

 

 



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 

24.08.2020 

o 9.30 hod. 
50,- €/ m

2
/ rok 

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci OVS č. 02/2020 bola doručená len jedna cenová 

ponuka, v zmysle podmienok OVS č. 02/2020 sa elektronická aukcia neuskutoční a nakoľko 

cenová ponuka uchádzača zodpovedala minimálnej výške nájomného stanovenej v OVS                  

č. 02/2020, komisia odporúča uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetné nebytové priestory 

s vyššie uvedeným uchádzačom. 

 

 

V Trenčíne, 27.08.2020 

 

 

Mgr. Monika Hermanová ............................................ 

 

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

 

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

 

 

 

Vyjadrenie štatutára školy         Schvaľuje     áno/ nie  

 

 

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


