
 

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1 .mája 2, 911 35 Trenčín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Zápisnica 

z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme  
 

Vyhlasovateľ: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1.mája 2, 911 35 Trenčín 
Zámer priameho nájmu č.1/2017 bol zverejnený dňa: 19.10.2017 na internetovej stránke 

vyhlasovateľa, 19.10.2017na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a 28.10.2017 v regionálnom týždenníku Pardon č.43/XXV  
Ukončenie predkladania ponúk: 6.11.2017do 10.00 hod. 
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 6.11.2017 o 12.00 hod. 
Predmetom vyhodnotenia bol výber najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme 

priestoru –miestnosti A110  o výmere 53,5 m2.Priestor sa skladá z 2 miestností o výmere 17,5m2 
a 36m2 ktoré sa nachádzajú v objekte  budovy  Gymnázia Ľudovíta Štúra, 1.mája 2, Trenčín, 
postavenej na parc.č. 171, k. ú. Trenčín. zapísanej na LV č. 2941.  
Priestor bol ponúknutý k prenájmu ako stomatologiká ambulancia. 
Kritériom  hodnotenia predložených   návrhov –  najvyššia  ponúkaná odplata za prenechanie 

do užívania predmetných priestorov (nájomné v € za m2/rok)  pri splnení všetkých podmienok  
uvedených v zámere. 

Zasadnutie komisie otvoril privítaním prítomných Mgr.Miroslav Mališ. Následne uviedol, že 
v stanovenom termíne predložil ponuku 1 uchádzač priamo dňa 30.10.2017, skontroloval 
neporušenosť obálky a otvoril ju.  
Komisia sa oboznámila s predloženou ponukou. 
Ponuka obsahovala všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami zámeru. 
Ponuku predložila:   
Por.č.     Obch.meno, sídlo                           Výška ponuky za nájom na 1m2 /rok/vrátane DPH/ 
 

1.     MUDr.Daniela Hatiarová                                       30,00€/m2/rok 

    Duklianskych hrdinov 24,  
    91105 Trenčín 

Na základe vyššie uvedeného komisia vyhodnotila že súhlasí s predloženou ponukou uchádzača:  
MUDr.Daniela Hatiarová,Duklianskych hrdinov 24,911 05 Trenčín  

Komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme  s MUDr.Danielou Hatiarovou, nakoľko nikto iný nemá 
záujem o uvedený priestor a priestor je vyhlásený rozhodnutím riaditeľa školy za dočasne 
prebytočný 

Komisia navrhuje pozvať uchádzača na osobné stretnutie prekonzultovať s ním podmienky 
zmluvy a následne poslať návrh zmluvy o nájme na predmetné priestory s MUDr.Danielou 
Hatiarovou na schválenie zriaďovateľovi.  
. 
V Trenčíne, 06.11.2017 
 

Mgr.Miroslav Mališ                                         .................................. 

Ing. Iveta Zigová         .................................. 

Ing.Daniela Gombiková .................................. 

 
Schválil:  áno/nie 
 

RNDr.Pavol Kováč, riaditeľ školy .................................. 


