
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín 

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

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 

 

Vyhlasovateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 1/2018 dňa:  

15.06.2018 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

15.06.2018 na internetovej stránke vyhlasovateľa a 16.06.2018 v regionálnom týždenníku Pardon 

č. 24/XXVI.  

Ukončenie predkladania ponúk: do 02.07.2018 do 10.00 hod. 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 02.07.2018 o 11.00 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme  

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte budovy B gymnázia (prístavba k hlavnej 

budove), na 1. mája 2 v Trenčíne, postavenej na parc. č. 161/2, k. ú. Trenčín. zapísaného na LV       

č. 2941. Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 65 m
2
, z toho miestnosť 

č.109/a (bufet) 52,70 m
2 
a miestnosť č.109/b (sociálne zariadenie) 12,30 m

2
. 

 

Kritériom  hodnotenia predložených   návrhov –  najvyššia  ponúkaná odplata za prenechanie do 

užívania predmetných priestorov (nájomné v € s DPH za m
2
/rok)  pri splnení všetkých podmienok  

uvedených v OVS č. 1/2018. 

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Iveta Zigová. Následne uviedla, že 

v stanovenom termíne predložili ponuku dvaja uchádzači (všetci osobne), skontrolovala 

neporušenosť obálok a otvorila ich. Uchádzačom boli pridelené poradové čísla podľa termínu 

doručenia. 

 

Ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami vyhlásenej OVS.  

Komisia sa oboznámila s predloženými ponukami uvedených uchádzačov: 

 

Por. č. Uchádzač (obch. meno, adresa sídla), termín predloženia ponuky, cenová ponuka:   

1. Vlasta Kebísková, L. Novomeského 2669/8, 911 08 Trenčín, IČO: 34942866, e-mail: 

kebiskovavlasta@gmail.com, ponuka predložená dňa 26.06.2018 o 09.30 hod., cenová ponuka vo 

výške 45,00 €/m
2
/rok. 

2. Tomáš Barták - TOBA, Mateja Bela 2504/19, 911 08 Trenčín, IČO: 41445554, e-mail: 

automatnakavu@gmail.com, ponuka predložená dňa 27.06.2018 o 08.45 hod., cenová ponuka vo 

výške 46,00 €/m
2
/rok. 

 

Vzhľadom na to, že bola doručená viac ako jedna cenová ponuka, v zmysle podmienok OVS sa 

uskutoční elektronická aukcia. 

 

V Trenčíne, 02.07.2018 

RNDr. Ingrid Hunáková                                                                  .................................. 

Ing. Iveta Zigová         .................................. 

Ing. Daniela Gombiková                                                         .................................. 

Schválil:  áno/nie 

RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy .................................. 


