
Záznam z otvárania obálok  

 

doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 na nájom prebytočného nehnuteľného 

majetku, konaného dňa 08.09.2021 o 8,00 hod  

 

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania: 

predseda:  Ing. Iveta Dianová    (zamestnankyňa TSK) 

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

      Ing. Katarína Sulová                               (zamestnankyňa TSK) 

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa od 23.08.2021 do 07.09.2021 do 09.00 hod  

 

1. Predmet nájmu:  

Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov :  

– miestnosť po bývalej výmenníkovej stanici o výmere 78,5 m
2
 

nachádzajúca sa v stavbe bývalého Gymnázia I. Bellu, L. Novomestského 15, v Handlovej, 

zapísanej na LV č. 2769. k. ú. Handlová, súp. č. 1157, na parcele č. 3961/6, zastavaná 

plocha o výmere 1 246 m
2
  vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca. 

Záujemca č.1 

Dňa 06.09.2021 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala 

nasledovné náležitosti:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: KMET Handlová, a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51 

Handlová,  

           IČO: 36 334 634, DIČ: 2021816467, IČ DPH: SK2021816467 

           Štatutárny orgán:  Mgr. Matej Danóci – predseda predstavenstva 

      Ing. Jozef Tonhauser – člen predstavenstva 

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne 

 

b)Označenie kontaktnej osoby: Petra Madajová, tel. 046/285 0033, 

lubica.skodova@kmethandlova.sk 

c) Navrhnutá  cena za nájom:   2,40 eur/m
2
/rok  

d) Účel využitia predmetu nájmu: kotolňa pre bývalé Gymnázium I. Bellu, L. Novomestského 

15, v Handlovej 

 



e) Doba nájmu: od 01.10.2021 do 30.09.2022 

 

f) Výpis zo živnostenského registra: Obchodný register Okres. súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 

10353/R 

 

g)  Čestné prehlásenie: príloha ponuky 

h) Predmet nájmu: Miestnosť po bývalej výmenníkovej stanici o výmere 78,5 m
2
, 

nachádzajúca sa v stavbe bývalého Gymnázia I. Bellu, L. Novomestského 15, v Handlovej, 

zapísanej na LV č. 2769. k. ú. Handlová, súp. č. 1157, na parcele č. 3961/6, zastavaná 

plocha o výmere 1 246 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 KMET Handlová, a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová splnil 

požadované podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021. 

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu                  

č. TSK/PN/1/2021 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 

08.09.2021 v čase od 8,00 hod do 9,00 hod na úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

 

 

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

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

      Ing. Katarína Sulová                               …………………. 

                        

 

 

V Trenčíne dňa 08.09.2021 

 

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch. 


