
P r o t o k o l

z vyhodnotenia súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 703/XI/2017/3 zo dňa 21. 11. 2017.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.01.2018 vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je
- nebytový priestor č. 909, celková výmera 43,80 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 29,72 m2 
a 7,06 m2 a spoločné priestory o výmere 7,02 m2, nachádzajúci sa na prízemí (prvé podlažie) v budove 
Mestskej polikliniky, ul. Hrnčírikova 222/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3741, zapísaná na LV 
č. 2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 911, celková výmera 20,38 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 16,31 m2 
a spoločné priestory o výmere 3,97 m2, nachádzajúci sa na prízemí (prvé podlažie) v budove Mestskej 
polikliniky, ul. Hrnčírikova 222/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3741, zapísaná na LV č. 2533 
pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.01.2018 do 14,00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.
Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Juraj Krasula .........................................

Dr. Pavol Dorman .........................................

Ing. Ľubomír Fiksel .........................................

Ing. Jarmila Machová .........................................

Ing. Peter Ridzik .........................................

V Partizánskom, dňa 23.01.2018 Zapísala: Erika Bartová



Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 703/XI/2017/3 zo dňa 21. 11. 2017.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.01.2018 vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je

- nebytový priestor č. 902, celková výmera 40,51 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 34,02 m2 
a spoločné priestory o výmere 6,49 m2, nachádzajúci sa na prízemí (prvé podlažie) v budove 
Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, zapísaná na LV č. 
2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 917, celková výmera 8,84 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 6,72 m2 
a spoločné priestory o výmere 2,12 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé podlažie) v budove 
Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, zapísaná na LV č. 
2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 918, celková výmera 22,92 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 18,92 m2 
a spoločné priestory o výmere 4,00 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé podlažie) v budove 
Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, zapísaná na LV č. 
2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 919, celková výmera 14,94 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 12,00 m2 
a spoločné priestory o výmere 2,94 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé podlažie) v budove 
Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, zapísaná na LV č. 
2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 920, celková výmera 17,49 m2, z toho prevádzkový priestor o výmere 16,00 m2 
a spoločné priestory o výmere 1,49 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé podlažie) v budove



Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, zapísaná na LV č.
2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.01.2018 do 14,00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Juraj Krasula .........................................

Dr. Pavol Dorman .........................................

Ing. Ľubomír Fiksel .........................................

Ing. Jarmila Machová .........................................

Ing. Peter Ridzik .........................................

V Partizánskom, dňa 23.01.2018 Zapísala: Erika Bartová



Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 2Si a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 7G3/XI/2Gi7/3 zo dňa 2i. i i .  2Gi7.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.Gi.2GiS vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je nebytový priestor č. 917, celková výmera S,S4 m2, z toho prevádzkový priestor 
o výmere 6,72 m2 a spoločné priestory o výmere 2,12 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé 
podlažie) v budove Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, 
zapísaná na LV č. 2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, 
katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.Gi.2GiS do i4,GG hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Ing. Jarmila Machová ........................................

Dr. Pavol Dorman ........................................

Juraj Krasula ........................................

Ing. Ľubomír Fiksel ........................................

Ing. Peter Ridzik ........................................



Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 703/XI/2017/3 zo dňa 21. 11. 2017.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.01.2018 vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je nebytový priestor č. 918, celková výmera 22,92 m2, z toho prevádzkový priestor 
o výmere 18,92 m2 a spoločné priestory o výmere 4,00 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé 
podlažie) v budove Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, 
zapísaná na LV č. 2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, 
katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.01.2018 do 14,00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Ing. Jarmila Machová ........................................

Dr. Pavol Dorman ........................................

Juraj Krasula ........................................

Ing. Ľubomír Fiksel ........................................

Ing. Peter Ridzik ........................................



Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 2Si a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 7G3/XI/2Gi7/3 zo dňa 2i. i i .  2Gi7.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.Gi.2GiS vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je nebytový priestor č. 919, celková výmera 14,94 m2, z toho prevádzkový priestor 
o výmere 12,00 m2 a spoločné priestory o výmere 2,94 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé 
podlažie) v budove Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, 
zapísaná na LV č. 2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, 
katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.Gi.2GiS do i4,GG hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Ing. Jarmila Machová ........................................

Dr. Pavol Dorman ........................................

Juraj Krasula ........................................

Ing. Ľubomír Fiksel ........................................

Ing. Peter Ridzik ........................................



Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 703/XI/2017/3 zo dňa 21. 11. 2017.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.01.2018 vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je nebytový priestor č. 920, celková výmera 17,49 m2, z toho prevádzkový priestor 
o výmere 16,00 m2 a spoločné priestory o výmere 1,49 m2, nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhé 
podlažie) v budove Stomatológie, ul. Februárová 640/6, Partizánske, postavená na parc. č. 3711/1, 
zapísaná na LV č. 2533 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, 
katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.01.2018 do 14,00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Ing. Jarmila Machová ........................................

Dr. Pavol Dorman ........................................

Juraj Krasula ........................................

Ing. Ľubomír Fiksel ........................................

Ing. Peter Ridzik ........................................



Vyhodnocovacia komisia:

Juraj Krasula, predseda, prítomný 
Dr. Pavol Dorman, člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel, člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, člen , prítomná
Erika Bartová, - zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní - nečlenovia vyhodnocovacej komisie: Dana Úradníčková, pracovníčka SMM, n.o., 
Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Obchodného 
zákonníka a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom č. 703/XI/2017/3 zo dňa 21. 11. 2017.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.01.2018 vrátane, 
v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na webovej stránke SMM, n.o., 
Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je nebytový priestor č. 910, celková výmera 48,58 m2, z toho prevádzkový priestor 
o výmere 37,89 m2 a spoločné priestory o výmere 10,69 m2, nachádzajúci sa na prízemí (prvé 
podlažie) v polyfunkčnej budove, ul. Rudolfa Jašíka 652/14, Partizánske, postavená na parc. č. 
3306/1, zapísaná na LV č. 4226 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, 
katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.01.2018 do 14,00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Juraj Krasula ........................................

Dr. Pavol Dorman ........................................

Ing. Ľubomír Fiksel ........................................

Ing. Peter Ridzik ........................................

Ing. JarmilaMachová ........................................



Vyhodnocovacia komisia:

Ing. Jarmila M achová -  predseda, prítomná 
Dr. Pavol Dorman -  člen, prítomný 
Juraj Krasula -  člen, prítomný 
Ing. Ľubomír Fiksel -  člen, prítomný 
Ing. Peter Ridzik -  člen, prítomný
Erika Bartová -  zapisovateľ, bez práva vyhodnocovať, prítomná

Prítomní (nečlenovia vyhodnocovacej komisie): Dana Úradníčková, Paulína Nahálková, 
pracovníčky SMM, n.o., Partizánske.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v zmysle § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Obchodný zákonník a v zmysle uznesenia Mestskej rady v Partizánskom 
č. 703/XI/2017/3 zo dňa 21.11.2017.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené dňa 11.01.2018 na úradnej 
tabuli pred MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 
22.01.2018 vrátane, v Týždenníku TEMPO, na webovej stránke mesta Partizánske a na 
webovej stránke SMM, n.o., Partizánske.

Predmetom nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Partizánske je  časť nehnuteľnosti (nebytový priestor) nachádzajúci sa na prízemí (prvé 
podlažie) v stavbe, súpisné číslo 395, orientačné číslo 9, postavenej na parc. č. 376, 
ul. Bielická, Partizánske, zapísanej na LV č. 965 pre k. ú. Veľké Bielice, založeného na 
Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore. Celková výmera prevádzkových 
priestorov je  47,12 m2.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.01.2018, do 14,00 hod., bol predložený 
jeden návrh.

Ponuku predložil:

Občianske Združenie DH Bieličanka, Dlhé Diely 912/5, 958 04 Partizánske, 
IČO: 51151391, DIČ 2120619864,
- ponuka bola zaevidovaná dňa 22.01.2018 o 09 hod. 30 min., pod č. 87/2018, v neporušenej 

obálke,
- zábezpeka vo výške 100,- € bola uhradená na účet SMM, n.o., Partizánske dňa 22.01.2018, 

výpis číslo 3001801015,
- cenový návrh za prevádzkové priestory: 10,00 €/celá výmera/rok
- účel nájmu: nácvik dychovej hudby
- doba nájmu: na dobu neurčitú od 1. 3. 2018



Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

Vyhodnocovacia komisia predložený návrh odmieta v súlade s podmienkami vyhlásenej 
Obchodnej verejnej súťaže bod 5 písm. o).

Záver:

Vyhodnocovacia komisia 

odporúča

Mestskej rade v Partizánskom

a) objekt, súpisné číslo 395, orientačné číslo 9, postavený na parc. č. 376, ul. Bielická, 
Partizánske, zapísaný na LV č. 965 pre k. ú. Veľké Bielice, založeného na Okresnom úrade 
v Partizánskom, predať,

b) schváliť spôsob prenájmu časti nehnuteľnosti (nebytový priestor) nachádzajúci sa na 
prízemí (prvé podlažie) súpisné číslo 395, orientačné číslo 9, postavený na parc. č. 376, 
ul. Bielická, Partizánske, zapísaný na LV č. 965 pre k. ú. Veľké Bielice, založeného 
na Okresnom úrade v Partizánskom formou osobitného zreteľa v súlade s ustanovením 
§ 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Občianske 
združenie DH Bieličanka, Dlhé Diely 912/5, 958 04 Partizánske, IČO: 51151391, 
D IČ :2120619864,

c) schváliť prenájom časti nehnuteľnosti (nebytový priestor) nachádzajúci sa na prízemí 
(prvé podlažie) v stavbe, súpisné číslo 395, orientačné číslo 9, postavenej na parc. č. 376, 
ul. Bielická, Partizánske, zapísanej na LV č. 965 pre k. ú. Veľké Bielice, založeného 
na Okresnom úrade v Partizánskom, formou osobitného zreteľa v súlade s ustanovením 
§ 9a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Občianske 
združenie DH  Bieličanka, Dlhé Diely 912/5, 958 04 Partizánske, IČO: 51151391, 
DIČ: 2120619864, na účely nácviku dychovej hudby za navrhnutú cenu 10,00 €/celá 
výmera/rok, na dobu určitú, od 1.3.2018 do 30.6.2018.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Podpisy členov komisie:

Ing. Jarmila M achová ............................................

Dr. Pavol Dorman ............................................

Juraj Krasula ............................................

Ing. Ľubomír Fiksel ............................................

Ing. Peter Ridzik ............................................


