
 
                 BANSKOBYSTRICKÝ 
      SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 
         Bystrická 4, 966 81 Žarnovica 
 
 

Vec :            OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 01/2013 
 
 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica podľa Zásad hospodárenia 
s majetkom BBSK schválených Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 417 a 425/2012 Oddiel 
IV. a  § 281 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon 513/1991 Zb.) vyhlasuje súťaž na 
podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
BBSK.  
 
Predmet nájmu: 
 

1. Priestor na parcele č. 1841/2 – plocha 1 m2 vo vestibule školy 
2. Priestor na parcele č. 1841/3 -  plocha 1 m2 chodba elektrodielní 
3. Parcela č. 1841/2 – prednášková sála – plocha 84 m2  a kancelária 27,55 m2   
4. Parcela č. 1841/2 – fitnes centrum o ploche 121,5 m2 
5. Parcela č. 1841/12 – priestory skladu reziva o výmere 144 m2 a 432 m2  
6. Parcela  č. 1841/8 – plechový sklad o výmere 215 m2  

 
Kritérium súťaže: 
 
Jediným kritériom pre hodnotenie súťaže je najvyššia cenová ponuka. 
 
Lehota a spôsob predkladania návrhov: 
 
Súťaž začína dňom zverejnenia na stránke www.soszc.eu. Návrhy je možné podávať do 
10.09.2013 do 12:00 hod. t.j. 15 dní od dňa zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na 
webovej stránke školy. 
 
Podmienky súťaže: 
 

� Návrhy musia obsahovať doklad o registrácii subjektu (živnostenský list alebo výpis 
z obchodného registra) 

� Písomné návrhy môžu byť doručené osobne, poštou alebo emailom na adresu 
vyhlasovateľa – Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica, email: 
sekretariat@soszc.eu 

� Nájomná  zmluva bude uzatvorená s navrhovateľom s najvyššou cenovou ponukou 
� Víťazný navrhovateľ bude upovedomený písomne alebo emailom a následne bude 

sním uzatvorená Zmluva o nájme. V prípade, že z dôvodov zo strany navrhovateľa 
nebude uzatvorená zmluva, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, 
ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 

� Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy písomne upovedomení. 

� Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnutia všetkých predložených návrhov. 
 
 
V Žarnovici  19.08.2013 
                                                                                                              Ing. Stanislav Hlavna 
                                                                                                                       Riaditeľ SOŠ 


