
 

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

 

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

 
Vyhlasovateľ súťaže:  Stredná priemyselná škola,  

                          Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica 

 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 bola vyhlásená: dňa 7.9.2017 na úradnej tabuli 

a internetovej stránke TSK, dňa 8.9.2017 na webovom sídle SPŠ Považská Bystrica a dňa 

12.9.2017 v regionálnej tlači (Považskobystrické novinky) 

 

Ukončenie predkladania ponúk: do 27.9.2017 do 10.00 hod. 

 

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 27.9.2017 o 11.00 hod. 

 

Predmetom vyhodnotenia: výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov v budove SPŠ Považská Bystrica na adrese Ul. slovenských partizánov 

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

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

výmera prenajímaného priestoru je 1 m². 

 

Kritérium hodnotenia ponukového konania – najvyššia ponúknutá odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné v €/1 m
2
/rok) pri splnení všetkých 

podmienok OVS. 

 

Zasadnutie komisie otvoril privítaním prítomných Ing. Marián Mičúch. Následne uviedol, že 

do stanovenom termínu prekladania ponúk boli predložené dve cenové ponuky od 

nasledovných uchádzačov: 

1. firma  Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 31735657  - ponuka 

predložená dňa  26.9.2017 o 11,15 hod. písomne poštou. Ponúknutá výška nájomného 

bola 129,- €/m²/rok,  

2. firma  Vrbata s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36346837 – 

ponuka predložená dňa 27.9.2017 o 9,30 hod. osobne.  Ponúknutá výška nájomného bola 

101,- €/m²/rok. 

 

Obe ponuky boli doručené v stanovenom termíne v zalepených obálkach, pričom obe 

ponúknuté ceny nájmu bez služieb boli vyššie ako 100,- €/m²/rok, čím bola splnená 

podmienka stanovenej minimálnej výšky nájomného vo vyhlásenej obchodnej verejnej 

súťaži. 

Komisia skonštatovala, že vzhľadom na skutočnosť, že ponuku predložili dvaja uchádzači, 

bude nasledovať elektronická aukcia. Predkladatelia ponúk budú automaticky vyzvaní 

k aktívnej účasti na elektronickej aukcii. 

 

V Považskej Bystrici, 27.9.2017 

 

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

 

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

 

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

 

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


