
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 
PaedDr.Ľubica Guštárová, člen, prítomný 
Ľubomír Beňo, člen, prítomný 
Mgr. Mária Hazuchová, prítomná 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný
Dana Úradníčková, zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

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 09.07.2019 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.7.2019 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 je 40,51 m2, z toho prevádzkový priestor s výmerou 34,02 
m2 a spoločné priestory s výmerou 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. 919, celková výmera je 14,07 m2, z toho prevádzkový priestor s výmerou 12,00 
m2 a spoločné priestory s výmerou 2,07 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 je 18,93 m2, z toho prevádzkový priestor s výmerou 16,00 
m2 a spoločné priestory s výmerou 2,93 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 22.07.2019 do 12.00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.
Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

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

PaedDr. Ľubica Guštárová ........................................

Ľubomír Beňo .........................................

Mgr. Mária Hazuchová ........................................

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

V Partizánskom, dňa 23.07.2019
Zapísala: Dana Úradníčková ........................................



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 
PaedDr.Ľubica Guštárová, člen, prítomný 
Ľubomír Beňo, člen, prítomný 
Mgr. Mária Hazuchová, prítomná 
Ing. Peter Ridzik, člen, prítomný
Dana Úradníčková, zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

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 09.07.2019 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.07.2019 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 je 41,39 m2, z toho prevádzkový priestor s výmerou 17,48 
m2, chodba s výmerou 10,34 m2, chladiaci box s výmerou 11,65 m2, WC s výmerou 1,92 m2 
nachádzajúci sa v polyfunkčnej budove, Nám. SNP 210/30, Partizánske, postavená na parc. č.3108, 
zapísaná na LV č. 3179 pre k. ú. Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, 
katastrálnom odbore.

Do termínu na predloženie návrhu, t. j. do 22.07.2019 do 12.00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

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

PaedDr. Ľubica Guštárová ........................................

Ľubomír Beňo .........................................

Mgr. Mária Hazuchová ........................................

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

V Partizánskom, dňa 23.07.2019
Zapísala: Dana Úradníčková ........................................



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:

Ľubomír Beňo, predseda, prítomný 
PaedDr.Ľubica Guštárová, člen, prítomný 
Juraj Krasula, člen, prítomný 
Ing. Jarmila Machová, prítomný 
Erika Bartová, člen, prítomná
Dana Úradníčková, zapisovateľka, bez práva vyhodnocovať, prítomná

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 09.07.2019 na úradnej tabuli pred 
MsÚ Partizánske a na informačnej tabuli pred SMM, n.o., Partizánske do 22.07.2019 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. 903, celková výmera je 22,16 m2,z toho prevádzkový priestor s výmerou 14,40 
m2, spoločné priestory s výmerou 7,76 m2 nachádzajúci sa na prízemí hospodárskej budovy na ul. Veľká 
okružná 1107/15, postavená na parc. č. 4450 a 4449, zapísaná na LV č. 2533 pre k. ú. Partizánske, 
založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 905, celková výmera je 42,91 m2, z toho prevádzkový priestor s výmerou 27,19 
m2 a 7,35 m2, spoločné priestory s výmerou 8,37 m2 nachádzajúci sa na prízemí hospodárskej budovy 
na ul. Veľká okružná 1107/15, postavená na parc. č. 4450 a 4449, zapísaná na LV č. 2533 pre k. ú. 
Partizánske, založeného na Okresnom úrade v Partizánskom, katastrálnom odbore.

- nebytový priestor č. 912, celková výmera je 35,99 m2, z toho prevádzkový priestor s výmerou 27,62 
m2 a spoločné priestory s výmerou 8,37 m2 nachádzajúci sa na prízemí hospodárskej budovy na ul. 
Veľká okružná 1107/15, postavená na parc. č. 4450 a 4449, 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 22.07.2019 do 12.00 hod., nebol predložený žiadny
návrh.

Rokovania sa zúčastnili piati členovia komisie.

Ľubomír Beňo ........................................

PaedDr. Ľubica Guštárová ........................................

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

Mgr. Mária Hazuchová ........................................

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

V Partizánskom, dňa 23.07.2019
Zapísala: Dana Úradníčková ........................................


