
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
 

Vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom  
 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená: dňa 13.06.2017 na internetovej stránke vyhlasovateľa, 

dňa 13.06.2017 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja a dňa 

20.06.2017 v regionálnom týždenníku MY Trenčianske noviny, číslo 24.  
 

Ukončenie predkladania ponúk: do 29.06.2017 do 08.00 hod. 
 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 11.07.2017 o 11.00 hod. 
 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov v objekte na ul. Bratislavská 439/18 – stavba (domov mládeže), súpisné č. 

439, postavená na pozemku parc. č. 1110/29 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 

3 959 m2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, zapísaná na LV č. 2591. Celková výmera 

podlahovej plochy prenajímaného priestoru bola 668,46 m
2
.  

 

Kritérium hodnotenia ponukového konania – najvyššia ponúknutá odplata za prenechanie do 

užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné na jeden rok za celý predmet nájmu) pri 

splnení všetkých podmienok OVS.  
 

Zasadnutie komisie otvoril privítaním prítomných Mgr. Tomáš Baláž. Následne uviedol, že 

do stanoveného termínu predkladania ponúk bola predložená jedna cenová ponuka:  

1. Právnická osoba – spoločnosť Best Gastro s.r.o., Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica 

nad Váhom, IČO: 46 663 533. Ponuka bola doručená osobne dňa 28.06.2017 v čase 

o 13.30 hod. 

Ponúknutá výška nájomného od uchádzača – spoločnosti Best Gastro s.r.o. za predmetné nebytové 

priestory je vo výške 28,00 Eur/m
2
/rok za nebytové priestory uvedené v predmete OVS písm. b) až 

o); vo výške 36,00 Eur/m
2
/rok za nebytové priestory uvedené v predmete nájmu OVS písm. r) a vo 

výške 1,00 Eur/m
2
/rok za nebytové priestory uvedené v predmete nájmu OVS písm. a), p) a q).  

 

Komisia posúdila predloženú ponuku a vyhodnotila, že záujemca splnil predpísané podmienky 

stanovené vo vyhlásenej OVS. Ponúknutá výška za nájom nebytových priestorov zodpovedá 

minimálnej cene nájmu stanovenej v podmienkach OVS.  

 

V súlade s podmienkami vyhlásenej OVS komisia odporúča uzatvoriť s uvedeným uchádzačom 

nájomnú zmluvu na predmetné nebytové priestory.  

    

V Trenčíne, dňa 11.07.2017 

Zapísal: Ing. Tomáš Tadlánek 

 
 
Mgr. Tomáš Baláž .................................. 

Ing. Tomáš Tadlánek .................................. 

Ing. Miroslav Dziak                                   .................................. 

 


