
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŢ 

 
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica 

zastúpená riaditeľkou školy PhDr. Vierou Gregáňovou 
vyhlasuje  týmto ako správca majetku BBSK, Nám. NSP č. 23, Banská Bystrica 

Obchodnú verejnú súťaţ podľa § 281  a nasl.  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
na prenájom voľných priestorov v budove školy a  školského internátu na ulici Kolpašskej 1586/9, 

Banská Štiavnica 
 

 
1/Predmet súťaže:  
Právo na uzavretie nájomnej zmluvy na časť prízemia školského internátu o výmere 2 m

2
 uvedený na 

č. parcely. 5404/3 č. súpisné 1737 zapísaný na LV č. 5609 v správe katastra Banská Štiavnica, ďalej 
právo na uzavretie nájomnej zmluvy na časť  poschodia školy o výmere 1 m

2
 vedený na parcele 

č.5385/2 súpisné číslo 1586 zapísaný na LV č.5609 na nápojové automaty a potravinový kusový 
automat 
 
2/ Účel nájmu: 
Účelom nájmu je umiestnenie predajných kusových automatov na výdaj potravín a teplých 
bezkofeínových nápojov bez predaja alkoholických a energetických nápojov. 
 
3/ Nájomné 
Minimálne nájomné na prenájom uvedených priestorov je určené sumou 45,- EUR ročne na 1 m

2
 bez 

vedľajších nákladov, ktoré bude nájomcom uhrádzané osobitne. 
 
4/ Doba nájmu  
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu jedného roka od  01.09.2018 do 31.08.2019. 
 
5/ Podmienky  súťaže: 
Súťaţ sa zaţína dňom jej zverejnenia na vchodových dverách hlavnej budovy Strednej odbornej školy 
sluţieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica a webovskej stránke školy 
www.sosbs.sk v úvodnej časti VOS. 
Účastníkom súťaţe môţe byť právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ. 
Víťazom súťaţe bude ten účastník, ktorý bude spĺňať podmienky súťaţe a ktorý ponúkne najvyššie 
nájomné. 
SOŠ sluţieb a lesníctva upovedomí účastníkov súťaţe o výsledku do 2 dní od zasadnutia hodnotiacej 
komisie . 
Ak sa do súťaţe prihlási iba jeden účastník, ktorý bude zároveň spĺňať podmienky súťaţe, bude tento 
víťazom súťaţe. 
Víťaz súťaţe získa právo na uzavretie nájomnej zmluvy. 

 
6/ Čas a miesto predkladania cenových ponúk. 

1. Návrh do súťaţe predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, 
adresu účastníka a označenie „ Obchodná súťaţ – prenájom predajný automat – 
NEOTVÁRAŤ.  

2.  V obálke účastník predloţí: doklad preukazujúci totoţnosť účastníka –  fotokópia 
ţivnostenského listu  a návrh výšky nájomného za 1m

2
 za rok kde zároveň uvedie 

poţiadavky na prípojku elektrickej energie a vody, ktoré si vykonaná na vlastné náklady 
nájomca (bez kalkulácie vedľajších nákladov spojených s nájmom, )  

3. Obálka musí byť doručená na adresu Spojenej školy, Kolpašská 1586/9, 969 56  Banská 
Štiavnica najneskôr dňa 24. augusta 2018 do 10.00 hodiny na sekretariáte školy. Návrh 
doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá podmienka 
súťaţe nebude do súťaţe zaradený.  

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje: 

 právo odmietnuť všetky predloţené návrhy, meniť uverejnenie súťaţe alebo súťaţ 

 zrušiť, predĺţiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaţe. 
5. Ďalšie informácie: 

 navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi 

 súťaţné materiály nebudú postúpené tretím osobám 
 
Účastníci súťaţe môţu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy a to aj po uplynutí lehoty na 
predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

  
    

http://www.sosbs.sk/
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7/  Zrušenie súťaže : 

     SOŠ služieb a lesníctva si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, súťaž 

zrušiť,  alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
 

  Ďalšie informácie o súťaži poskytne: Mária Gregussová, tel.č. 0901911066 

 
  
   Banská Štiavnica, dňa 9. augusta 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                  PhDr. Viera Gregáňová 
                                                                                                         riaditeľka školy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
tel/fax   IČO   e-mail    internet                                   

0911240901  42195691  riaditel@sosbs.sk                               www.sosbs.sk 

mailto:riaditel@sosbs.sk

