
 

 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa ustanovení §-u 281 a nasl. Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme školského bufetu. 

Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže:     Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi 

Sídlo :                                                   Matice slovenskej 16, 97101 Prievidza 

Zastúpený :                                          PaedDr. Eleonórou Porubcovou, riaditeľkou 

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Prievidza 

Číslo účtu: 502 262 5565/0900 

IČO:                                                       00160750 

DIČ: 202 235 1860 

Kontaktná osoba:                                Ing. Soňa Tršová PhD.,     

 zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické 

 činnosti 

Cieľ súťaže: 

Uzavretie nájomnej zmluvy na školský bufet, na dobu neurčitú od 1.9.2014. 

Popis predmetu nájmu: 

Školský bufet je situovaný v budove školy postavenej na parcele č. 3253, súpisné číslo 10338, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 8187. Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného 

nebytového priestoru je 34 m2, z toho 24 m2 bufet a 10 m2  sklad. 

 

 



Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Záujemcovia môžu predložiť svoje ponuky osobne alebo poštou v obálke s označením 

„Nájom školského bufetu – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:  Gymnázium V. B. Nedožerského,  

Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza, do 15.5.2014 do 12.00 hod. Do súťaže nebude 

možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej 

lehoty nebude možné predložený návrh meniť. 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže: 

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná 

trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie 

počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude 

splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený. Výsledky súťaže budú 

zverejnené do 19.5.2014 do 17.00 hod. na internetovej stránke školy: www.gympd.sk . 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oboznámený do troch dní od 

zverejnenia výsledkov súťaže a bude vyzvaný k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Ostatní 

navrhovatelia , ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.  

Podmienky súťaže: 

- kritériom na vyhodnotenie bude najvyššia ponúknutá cena, za predpokladu rešpektovania 

ostatných podmienok, ktoré si prenajímateľ vyhradzuje, 

- účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených so súťažou, 

- cenová ponuka musí obsahovať u  fyzických osôb meno, priezvisko (aj rodné), dátum 

a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom 

spojení, ponúknutá cena, telefonický kontakt, u fyzických osôb - podnikateľov obchodný 

názov, adresa sídla, IČO, (DIČ), bankové spojenie, ponúkaná cena, kópia výpisu zo 

živnostenského registra, u právnických osôb obchodný názov, presná adresa sídla, IČO, (DIČ), 

kópia výpisu z obchodného registra, bankové spojenie, ponúknutá cena, telefonický kontakt, 

- doklady musia byť originály, alebo overené kópie, 

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže si vyhradzuje právo: 

- odmietnuť návrhy, ktoré by ponúkli za prenájom cenu nižšiu ako 20 € mesačne, 

- k cene nájmu bude pripočítaná spotreba el. energie meraná na podružnom elektromere, 

- akékoľvek stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom 

súhlase  prenajímateľa, 

- s víťazom súťaže bude spracovaný návrh zmluvy o nájme ktorý bude predložený na 

schválenie predsedovi TSK, 

http://www.gympd.sk/


- ďalšie zmluvné podmienky budú dohodnuté v zmluve o prenájme. 

Ďalšie informácie záujemcom poskytne Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, 

kontaktné osoby: Ing. Soňa Tršová PhD., Ing. Jana Čajková, 

č. tel.: 046/5423367 

 V Prievidzi dňa 11. 4. 2014 

Vypracovala: Ing. Soňa Tršová PhD. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 


