
B A N S K O B Y S T R I C K Ý  S T R E D N Á  O D B O R N Á  Š K O L A  
S A M O S P R Á V N Y   K R A J  HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU 

 ŠKOLSKÁ 5, BANSKÁ BYSTRICA  

 

tel:  0940 947 034 Bankové spojenie: IČO: 158 496 Adresa: 

 Štátna pokladnica               DIČ: 2021108628 Stredná odborná škola 

E-mail: skola@soshotelovabb.sk SK31 8180 0000 0070 0039 3299 hotelových služieb a obchodu 

   Školská 5 

   975 90 Banská Bystrica 

 

 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 
 
 

 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica v súlade s Obchodným 

zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom BBSK  

 

v y h l a s u j e 

 

obchodnú verejnú súťaž na krátkodobý prenájom nebytového priestoru na umiestnenie  automatu na 

bagety. 

 

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa: 

 

Názov organizácie:  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 

Sídlo organizácie:  Školská 5, Banská Bystrica 

Zastúpená:   Ing. Ľuba Englerová  

IČO:    00158496   

DIČ:    2021188628 

 

Kontakt:   Bc. Renata Rymarenková 

email:    rymarenkova@soshotelovabb.sk 

tel:    0940 947 034 

 

2. Predmet súťaže:   Prenájom nebytového priestoru s výmerou 1 m2 v budove školy  

 

Priestor je určený výlučne na umiestnenie nápojového automatu. Budúci nájomca je povinný dodržiavať 

podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež.  

 

3. Typ zmluvy:   Zmluva o nájme nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

4. Predpokladaná cena:  nájomné  + energie 

Výšku nájomného navrhne uchádzač v EUR za 1 m2/rok.  Výška úhrady za energie bude stanovená dodatočne 

podľa typu automatu, ktorý bude v priestore školy umiestnený. Kalkulačný list bude tvoriť prílohu zmluvy 

o nájme nebytových priestorov. 

 

5. Trvanie zmluvy:  september 2022 – jún 2023 

 

6. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov: 

a) Predložený návrh musí obsahovať navrhovanú cenu za nájom podľa bodu 4. K návrhu je potrebné 

priložiť originál alebo kópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyžiadať si k nahliadnutiu aj originály uvedených dokladov. 

Navrhovateľ môže predložiť aj vlastný návrh zmluvy, v ktorom zohľadní účelové určenie 

prenajímaného nebytového priestoru. 

 

b) Súťaž sa začína dňom uverejnenia výzvy 24. 08. 2022 na informačnej tabuli vyhlasovateľa, na 

internetovej stránke www.soshotelovabb.sk a facebookovej stránke. 
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c) Lehota na predkladanie návrhov je 30. 08. 2022 do 14.00 hod. na sekretariát školy. V prípade 

doručenia poštou musí byť návrh v stanovenej lehote doručený vyhlasovateľovi.  Dátum    poštovej 

pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty nie je možné predložené návrhy odvolať. Návrhy po 

predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých nesprávností, ktoré vznikli pri 

vyhotovení návrhu, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie návrhov. 

d) Adresa doručenia je uvedená v bode 1 tejto výzvy. 

e) Návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku a mene EUR. 

f) Obálka musí byť uzatvorená a zreteľne označená nápisom „Obchodná verejná súťaž – neotvárať!“, 

heslom súťaže „Nápojový automat“, ako aj obchodným menom a sídlom vyhlasovateľa a účastníka 

súťaže. 

g) Súťaže sa nemôžu zúčastniť záujemcovia, ktorí majú voči našej organizácii záväzky. 

h) Všetci zúčastnení záujemcovia budú pozvaní na otváranie obálok. 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie návrhov:   ekonomicky najvýhodnejší návrh 

 

8. Doplňujúce informácie: 

a) Spôsob výberu návrhu: Vyhlasovateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvýhodnejšieho 

návrhu. Komisia na vyhodnotenie návrhov zasadne dňa 30. 08. 2022 o 14.00 hod. v kancelárii riaditeľa 

školy. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým, ktorý splnil všetky podmienky a jeho návrh bude 

ekonomicky najvýhodnejší s prihliadnutím na lokálny aspekt. Víťaz bude o výsledku informovaný 

písomne alebo elektronicky do 5 pracovných dní od zasadania komisie a zároveň vyzvaný na podpis 

zmluvy. Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže všetkých uchádzačom. 

b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zároveň si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

c) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 

d) Obhliadku predmetu nájmu je možné dohodnúť telefonicky na tel. č. 048/4700449 alebo 0940 947 034. 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica 24. 08. 2022   

 

 

 

 

 

          v. r. Ing. Ľuba Englerová 

                   riaditeľka školy  

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


