
Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

 

ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje týmto 

 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom VI. Článok 18  

Zásad hospodárenie s majetkom BBSK 

 

 

na uzavretie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie školského bufetu 

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú od 1.9.2022 do 30.6.2023 na prevádzkovanie 

školského bufetu vo výmere 32 m2 na prízemí Strednej priemyselnej školy dopravnej (ďalej 

SPŠ dopravná), ktorá je zapísaná na LV 4587, súpisné číslo 911, katastrálne územie Zvolen 

 

2. Spôsob podávania návrhu 

Návrh do súťaže predkladá  jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej uvedie 

meno, adresu účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž školský bufet - 

neotvárať“. 

 

3. Lehota podávania návrhov 

Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou tak, aby bol 

vyhlasovateľom riadne zaevidovaný do 24.6.2022 do 8,00 hod.  

Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo 

stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.  

 

4.  Otváranie obálok s návrhmi a vyhodnoteniami 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 24.6.2022 o 8,30 hod na adrese SPŠ 

dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen, kancelária č. 307. 

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky.  

 

5. Požiadavky na spôsob a rozsah spracovania 

- základné údaje o nájomcovi 

- návrh na výšku nájomného v eurách za 1m2prenajímanej plochy na obdobie doby nájmu, t.j. 

10 mesiacov 

 

6.  Podmienky súťaže 

- Súťaž sa začína dňom 1.6.2022 a bude uverejnená na webovom sídle SPŠ dopravnej 

www.dopravnazv.sk, na informačnej tabuli SPŠ dopravnej a v  týždenníku Zvolensko- 

Detviansko- Krupinsko 

- Vyhlasovateľ vylúči zo súťaže uchádzača, ktorý bude mať ku dňu lehoty podávania návrhov 

záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi.  

- V prípade, že víťaz v stanovenej lehote neuzavrie zmluvu o nájme, vyhlasovateľ uzatvorí 

zmluvu o nájme s ďalším uchádzačom v poradí. V uvedenom postupe vyhlasovateľ môže 

postupovať až do uzatvorenia zmluvy.  

- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo obchodnú     

verejnú súťaž  zrušiť 

http://www.dopravnazv.sk/


- Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy a to do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, môžu dopĺňať 

alebo meniť návrh zmluvy len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

- Vyhlasovateľ odošle písomnú informáciu o výsledku súťaže bezodkladne, najneskôr  

30.6.2022 

 

7. Kritériá hodnotenia 

Základným kritériom pre vyhodnotenie predložených ponúk je cena nájomného za 1m2 

prenajímanej plochy na dobu prenájmu, t.j. 10 mesiacov. 

 

8.  Podmienky nájmu 

- v nájomnom nie sú zahrnuté vedľajšie náklady spojené s užívaním nebytových priestorov 

(elektrická energia, voda) 

- nájomné a vedľajšie náklady sú splatné do 15 dňa v mesiaci za bežný mesiac, v prípade 

omeškania s úhradou nájomného a vedľajších nákladov si prenajímateľ uplatňuje úroky 

z omeškania v zmysle platnej legislatívy 

- nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do nájmu alebo výpožičky tretej osobe 

a nemá prednostné právo na kúpu predmetu nájmu 

 

 

Informácie:  Ing. Eva Konôpková, vedúca úseku technicko- ekonomických činností 

tel.č.:  045/533 30 97, 0903 482 918 

  e-mail: skola@dopravnazv.sk, konopkova@dopravnazv.sk  

 

 

 

Vo Zvolene, 27.5.2022 

       Ing. Romana Trnková 

riaditeľka 

 

 

             

mailto:skola@dopravnazv.sk
mailto:konopkova@dopravnazv.sk

