
  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB, Piešťanská 2262/80,  

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Z á p i s n i c a 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

          
Zámer priameho nájmu  č. SOŠOaS/NM/002/2017/J bol  zverejnený:  dňa 13.3.2017 na internetovej 

stránke vyhlasovateľa, na informačnej úradnej tabuli  v budovách  Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb na            ul. Piešťanská 2262/80 a Weisseho č. 1 v Novom Meste nad Váhom, dňa 13.03.2017 na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja  a dňa 18.03.2017 uverejnený 

v regionálnom inzertnom a informačnom týždenníku „Pardon“. 

Ukončenie predkladania ponúk: do 30.03.2017 do 10.00 hod.  

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 30.03.2017 o 12.00 hod.  

Predmetom vyhodnotenia zámeru priameho nájmu bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov  a to  miestností  v počte šesť na prízemí o výmere  90,41 m2 v budove na 

ulici Športová 45 v Novom Meste nad Váhom, zapísanej na  LV č. 3191, súpisné  č. 2377, kat. územie Nové 

Mesto nad Váhom, postavenej na parc. č. 3669.   

Kritériom hodnotenia predložených návrhov  bola najvyššia ponúkaná odplata za nájom nebytových 

priestorov (nájomné v € bez DPH za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok uvedených v zámere.  

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných  Ing. Vlasta Búliková. Následne uviedla, že v stanovenom  
termíne predložil ponuku jeden uchádzač – osobne dňa 29.03.2017 o 8,30 hod. Skontrolovala neporušenosť 
obálky a obálku otvorila.     
 
Ponuku predložil: NAŠE POZNANIE, občianske združenie, Štvrtok č. 138, 913 05 Štvrtok,  IČO: 50295390. 

Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou uvedeného uchádzača: Ponúknutá výška nájomného bola 

29,00 € ročne za 1 m2 podlahovej plochy nebytových priestorov. Ponúkaná  cena zodpovedala  minimálnej 

cene stanovenej v podmienkach zámeru priameho nájmu. Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti 

v súlade s podmienkami zámeru.  

Na základe uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť  zmluvu o nájme nebytových priestorov s uchádzačom:  
NAŠE POZNANIE, občianske združenie, Štvrtok č. 138, 913 05 Štvrtok,  IČO: 50 295 390.     
 
V Novom Meste nad Váhom , dňa 30.03.2017  
 
Ing. Vlasta Búliková                                                      ..................................................                                     
 
Ing. Elena Peterková                                                    .................................................. 
 
Helena Liptáková                                                          .................................................. 
 
Schválil:   Ing. Ján Hargaš  PhD. , riaditeľ školy        ....................................................  



R i a d i t e ľ  

Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 

 Nové Mesto nad Váhom 

 

 

menujem  

 

hodnotiacu trojčlennú komisiu zámeru priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2017/J  v tomto zložení členov:   
 
                                   Ing. Vlasta Búliková 

 

                                Ing. Elena Peterková 

                                Helena Liptáková 

Komisia má úlohu  zabezpečiť:  

 

-   stretnutie hodnotiacej komisie  po ukončení verejnej súťaže  dňa 30.03.2017 o 12.00 h.     

-   dodržanie kritéria hodnotenia predložených návrhov  t.j.  najvyššia ponúkaná suma.   

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený v zmysle ustanovení § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z.  o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  vyzýva záujemcov na podanie návrhov na nájom 

nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

   

  

V Novom Meste nad Váhom  dňa 30.03.2017          

                      

 

 

                                                                                                  Ing. Ján Hargaš, PhD.  

                                                                                                      riaditeľ SOŠOaS 

 



 

 

 

 


