
Záznam z otvárania obálok  

 

doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného 

majetku, konaného dňa 06.08.2018 o 10,00 hod  

 

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania: 

predseda:  Ing. Miroslav Bosák      (zamestnanec TSK) 

  

členovia:    Mgr. Zuzana Martináková     (zamestnankyňa TSK)                 

       PhDr. Gabriela Baránková                         (zamestnankyňa TSK) 

 

Zámer priameho nájmu bol vyhlásený odo dňa od 20.07.2018 do 06.08.2018 do 09.00 hod   

 

1. Predmet nájmu:  

Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov :  

– časť bývalej klubovne  o výmere 32,5 m
2
 na 1.NP 

nachádzajúca sa v stavbe bývalej SOŠ M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod 

Bradlom, zapísanej na LV č. 5256, k. ú. Brezová pod Bradlom, súp. č. 244, na parcele č. 

2254/1, zastavaná plocha o výmere 3 218 m
2
  vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca. 

Záujemca č.1 

Dňa 27.7.2018.2018 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala 

nasledovné náležitosti:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: Blue Angel s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava, 

IČO: 46934375, DIČ: 2023667866, IČ DPH: SK2023667866, Štatutárny orgán: 

Nina Abramovičová, Kristína Široká – konatelia 

b) Označenie kontaktnej osoby: Anna Abramovičová, tel.: 0905 334 994, 

anna.abramovicova@gmail.com 

c) Navrhnutá  cena za nájom: 0,77 eur/m2/rok 

d) Účel využitia predmetu nájmu: skladové priestory bez energií 

e) Doba nájmu: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 

f) Výpis zo živnostenského registra: Obchodný register Okres. súdu Bratislava I, 

odd. Sro, vl. č. 85916/B 



g) Čestné prehlásenie: v texte ponuky 

h) Predmet nájmu: časť bývalej klubovne  o výmere 32,5 m
2
 na 1.NP nachádzajúca sa 

v stavbe bývalej SOŠ M. R. Štefánika, Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom, 

zapísanej na LV č. 5256, k. ú. Brezová pod Bradlom, súp. č. 244, na parcele č. 

2254/1, zastavaná plocha o výmere 3 218 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 č. 1, ktorým je Blue Angel s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava splnil 

požadované podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018. 

 

 

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk priameho nájmu č. 

TSK/PN/3/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 

06.08.2018 v čase o 10,00 hod do 10,15 hod na úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

 

 

 

 

predseda:  Ing. Miroslav Bosák     (zamestnanec TSK) 

členovia:    Mgr. Zuzana Martináková    (zamestnankyňa TSK)                 

       PhDr. Gabriela Baránková              (zamestnankyňa TSK) 

 

 

V Trenčíne dňa 6.8.2018  

 

Záznam je vyhotovený v 2 rovnopisoch. 


