
Záznam
z vyhodnotenia predložených návrhov k zverejnenej 

obchodnej verejnej súťaži mesta
konaného 22.októbra 2020 o 08.00 hod. v Mestskom úrade v Novej Bani.

Primátorom mesta Nová Baňa, Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA bola menovaná 
komisia pre vyhodnotenie predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži 
mesta v nasledovnom zložení:

1/ Ing. Jozef Spurný - predseda komisie 
2/ Maroš Marko - člen komisie 
3/ Lýdia Adamcová - člen komisie
Mesto Nová Baňa zverejnilo obchodnú verejnú súťaž na nájom časti nebytových 
priestorov určených na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb nachádzajúcich 
sa na ulici Bernolákovej č. 3, súp.č. 40 a súp. č. 1355. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve 
mesta Nová Baňa, zapísané Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na 
LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 111,60 m2
(kancelárie, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)

Doba nájmu : neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a podľa §281 až §288 Obchodného zákonníka,

Lehota na podávanie návrhov bola stanovená do: 21 .októbra 2020 do 12.00 hod.

Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená 
za celý predmet nájmu na 4.594,50 eur/predmet nájmu/rok a je uvedená bez 
služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru (energie - plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí 
ich nájomca.

Vyhodnotenie návrhov sa uskutočnilo: 22.októbra 2020 v MsÚ v Novej Bani.

V stanovenom termíne boli doručené 2 návrhy od 2 záujemcov, a to od:
1. MUDr. Katarína Tužinská, s.r.o., Švantnerova 23, 968 01 Nová Baňa 

Navrhnutá výška nájomného nebytové priestory 4.594,50 eur/predmet nájmu/rok. 
Účel nájmu : ambulancia pre deti a dorast

2. Adamas Alliance, s.r.o., č. 232, 966 41 Veľká Lehota
Navrhnutá výška nájomného nebytové priestory 4.594,50 eur/predmet nájmu/rok. 
Účel nájmu : poskytovanie polygrafických služieb 
Po stanovenom termíne bol doručený 1 návrh, a to od :

1. Adamas Alliance, s.r.o., č. 232, 966 41 Veľká Lehota



Komisia po prehodnotení predložených návrhov skonštatovala, že doručené návrhy 
v stanovenom termíne spĺňali predpísané povinné náležitosti. Komisia na základe 
uvedeného odporúča Mestskému úradu Nová Baňa predložiť oba návrhy, ktoré splnili 
predpísané povinné náležitosti do elektronickej aukcie.

V Novej Bani, dňa 22.októbra 2020
Komisia: 1/ Ing. Jozef Spurný - predseda komisie

2/ Maroš Marko - člen komisie 
3/ Lýdia Adamcová- člen komisie


