
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže č. 01/2022 
 

vyhlásenej v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK 

 

 

1. Prenajímateľ / vyhlasovateľ OVS: Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne 

Sídlo: Staničná 8, 911 05  Trenčín 

Zastúpený: PaedDr. Ivan Štefka, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK83 8180 0000 0070 0050 5756 – nájom 

 SK39 8180 0000 0070 0050 5772 – služby 

IČO: 00161438 

DIČ: 2021309741 

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Bubeníková, zástupca pre TEČ 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže č. 01/2022 

Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa 

nachádzajú na prízemí v objekte Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, Staničná 8,    

911 05  Trenčín, zapísanej na LV č. 441, katastrálne územie Zlatovce, súpisné číslo 352, 

postavenej na parcele č. 991 vo výmere 7 576 m
2
. Celková plocha prenajímaného priestoru 

je 18 m
2
. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Účelom nájmu je prevádzkovanie školského bufetu a nápojových 

automatov na teplé a studené nápoje pre žiakov a zamestnancov školy.  

 

3. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže č. 01/2022 

Dňa 14. 03. 2022 bola vyhlasovateľom vyhlásená obchodná verejná súťaž č. 01/2022 na 

výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za 

účelom nájmu pre prevádzkovanie školského bufetu a nápojových automatov na teplé 

a studené nápoje pre žiakov a zamestnancov školy. Obchodná verejná súťaž č. 01/2022 

bola zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa (Školy umeleckého priemyslu 

v Trenčíne) a na internetovej stránke a úradnej tabuli zriaďovateľa (Trenčianskeho 

samosprávneho kraja). 

V súlade s bodom 10. obchodnej verejnej súťaže č. 01/2022  vyhlasovateľ ruší predmetnú 

obchodnú verejnú súťaž č. 01/2022, a to z dôvodu, že pri príprave súťažných podmienok 

došlo k administratívnej chybe. 

 

Obchodná verejná súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov bude znova vyhlásená po odstránení nedostatkov. 

 

 

V Trenčíne dňa 15. 03. 2022 

 

 

PaedDr. Ivan Štefka 

riaditeľ školy 


