
Záznam z otvárania obálok  

 

doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom prebytočného nehnuteľného 

majetku, konaného dňa 09.09.2020 o 09,30 hod  

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania: 

predseda:  Ing. Iveta Dianová    (zamestnankyňa TSK) 

členovia:   Mgr. Silvia Blažeková, dipl. AHE      (zamestnankyňa TSK)                 

      RNDr. Valéria Lietavová                        (zamestnankyňa TSK) 

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa od 24.08.2020 do 09.09.2020 do 09.00 hod  

Predmet nájmu:  
 

Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov :  

- nebytové priestory vo výške (podkrovie) o výmere 16,29 m
2
 

- nebytové priestory vo výške (strecha) o výmere 3,2 m
2
 

 

nachádzajúcich sa na streche a v podkroví v stavbe Obchodnej akadémie, na Hviezdoslavovej 

ul. 330/17, 019 01 Ilava,  k. ú. Ilava, zapísanej na LV č. 3277,  parc. č. 900/3, zastavaná 

plocha celkom   1 073 m
2
  vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca. 

Záujemca č.1 

Dňa 27.08.2020 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala 

nasledovné náležitosti:  
 

a) Identifikačné údaje uchádzača: Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62  

Bratislava 

IČO: 35 763 469. DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893 

 

b) Označenie kontaktnej osoby: Mgr. Alena Kupková, senior analytik, tel.02/58823755, 

alena.kupkova@telekom.sk 

 

c) Navrhnutá  cena za nájom:   

 -     nebytové priestory vo výške (podkrovie) .......................... 106,666 eur/m
2
/rok 

    –    nebytové priestory vo výške (strecha) ................................ 140 eur/m
2
/rok 

  

d) Účel využitia predmetu nájmu:  umiestnenie a využívanie technologického zariadenia 

a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej 

komunikačnej siete s názvom „IL_OBA“ 

 

e) Doba nájmu: od 05.10.2020 do 04.10.2021 

 

mailto:alena.kupkova@telekom.sk


f) Výpis zo živnostenského registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 2081/B 

 

g)  Čestné prehlásenie: v texte ponuky 

 

h) Predmet nájmu:  

- nebytové priestory vo výške (podkrovie) o výmere 16,29 m
2
 

- nebytové priestory vo výške (strecha) o výmere 3,2 m
2
 

-  

nachádzajúcich sa na streche a v podkroví v stavbe Obchodnej akadémie, na Hviezdoslavovej 

ul. 330/17, 019 01 Ilava,  k. ú. Ilava, zapísanej na LV č. 3277,  parc. č. 900/3, zastavaná 

plocha celkom   1 073 m
2
  vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na zverejnený zámer priameho nájmu bola doručená len jedna 

ponuka, komisia neurčila poradie záujemcov.  

 

Záujemca, ktorým je Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

 splnil požadované podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020. 

 

 

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu                         

č. TSK/PN/2/2020 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 09.09.2020 

v čase od 09,30 hod do 09,45 hod na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

predseda:  Ing. Iveta Dianová             ………………….    

 členovia:   Mgr. Silvia Blažeková, dipl. AHE     …………………..                 

      RNDr. Valéria Lietavová                        …………………. 

                        

 

 

V Trenčíne dňa 09.09.2020 

 

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch. 


