
 

 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 

 

 

Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme 

 
Vyhlasovateľ:   Stredná priemyselná škola,  

                       Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 

 

Zverejnenie zámeru priameho nájmu č. 1/2017: dňa 25.8.2017 na úradnej tabuli 

a internetovej stránke TSK, dňa 25.8.2017 na webovom sídle SPŠ Považská Bystrica a dňa 

5.9.2017 v regionálnej tlači (Považskobystrické novinky) 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 20.9.2017 o 12.00 hod. 

 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. Marián Mičúch. Následne uviedol, že v stanovenom termíne 

predložili ponuku 2 uchádzači – jeden na nebytové priestory špecifikované v bode 1. a druhý  

uchádzač na nebytové priestory a hnuteľný majetok špecifikované v bode 2., zaregistrované 

v registratúrnom denníku pod číslom  evid.č. 619 č.sp. 8-15 a evid.č. 625 č.sp. 8-17, 

skontroloval neporušenosť obálok a obálky otvoril. 

 

Predmet vyhodnotenia č. 1: výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na 

nebytové priestory nachádzajúce sa v budove dielní SPŠ Považská Bystrica na adrese            

Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 6584, kat. 

územie Považská Bystrica ako Dielne, súp. č. 1989, postavenej na parcele č. 3700/3. Celková 

výmera prenajímaného priestoru je 95 m². 

 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v € za m²/rok) pri splnení všetkých 

podmienok uvedených v zámere. 

 

Ponuky predložili títo uchádzači: 

Por.č.   obchod.meno, adresa sídla Výška ponuky za nájom 1 m²/rok 

 

1.   Pavel Stráňava JAPA                                                  45,00 €/m²/rok 

      SNP 1443/32  

      017 07 Považská Bystrica  

 

   Ponuku  predložil iba jeden uchádzač. Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti 

v súlade s podmienkami zámeru. Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou uvedeného 

uchádzača. Výška ponúknutej sumy za 1 m²/rok zodpovedala minimálnej výške stanovenej 

v Zámere priameho nájmu majetku TSK č. 1/2017. 

 

   Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetný 

priestor s uchádzačom Pavel Stráňava, obchodné meno Pavel Stráňava JAPA, IČO: 

32889674 za ponúknutú sumu, nakoľko žiadny iný uchádzač neprejavil záujem o uvedený 

priestor. 

  

 

 

 



Predmet vyhodnotenia č. 2: výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na 

nebytové priestory (kabinet č. 3 a učebňa č. 17) a k nim prislúchajúci hnuteľný majetok – 

nachádzajúce sa v budove SPŠ Považská Bystrica na adrese Ul. slovenských partizánov 

1132/52, 017 01 Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 6584, kat. územie Považská Bystrica 

ako Škola a telocvič., súpisné č. 1132, postavenej na parcele č. 3700/2. Celková výmera 

prenajímaného priestoru je 88 m². 

 

Kritérium hodnotenia predložených návrhov – najvyššia ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov a hnuteľného majetku (nájomné v € za 

m²/rok, resp. nájom hnuteľného majetku v € za rok) pri splnení všetkých podmienok 

uvedených v zámere. 

 

Ponuky predložili títo uchádzači: 

Por.č.   obchod.meno, adresa sídla Výška ponuky za nájom 1 m²/rok, nájom HM/rok 

 

1.   Miroslav Šuška                                  45,00 €/m²/rok - nájom nebytových priestorov 

      Dedovec 1134/109                              196,00 €/rok - nájom hnuteľného majetku  

      017 01 Považská Bystrica 

 

   Ponuku  predložil iba jeden uchádzač. Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti 

v súlade s podmienkami zámeru. Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou uvedeného 

uchádzača. Výška ponúknutej sumy za 1 m²/rok, resp. sumy za nájom hnuteľného majetku za 

rok zodpovedala minimálnej výške stanovenej v Zámere priameho nájmu majetku TSK           

č. 1/2017. 

 

   Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme na predmetné 

priestory a hnuteľný majetok s uchádzačom Miroslav Šuška, IČO: 10880585 za ponúknuté 

sumy, nakoľko žiadny iný uchádzač neprejavil záujem o uvedený priestor a hnuteľný 

majetok. 

 

 

 

V Považskej Bystrici 20.9.2017 

 

 

 

 

Ing. Marián Mičúch                       ....................................... 

 

PaedDr. Jana Ovečková  ....................................... 

 

Bc. Jana Kubišová  ....................................... 

 

Schválil:  Mgr. Tibor Macháč, riaditeľ školy                         ........................................ 

 


