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MESTO NEMŠOVÁ 
Sídlo : Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 1 Nemšová 

 
          
 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV  
 

 

Obchodná verejná súťaž 
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,  

vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na :  

 
„ Prenájom  a prevádzkovanie letného kúpaliska v Nemšovej“  

 
 
1. Zoznam členov komisie :  
Ing. Stanislav Gabriš - predseda komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
Ján Gabriš - člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
Stanislav Husár - člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
 
2. Termín otvárania obálok :  
16.05.2012 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Nemšovej  
 
 
3. Zoznam všetkých navrhovateľov, ktorí predložili ponuku : 
 

Por. 
číslo 

Dátum doručenia 
návrhu, hodina 

Podacie číslo  
MsÚ ( č.j. )  

Žiadateľ 

1 14.05.2012 
o 11,00 hod. 

546 / 12 KANTA s.r.o., Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

 
 
4. Poradie úspešnosti návrhov s odôvodnením ich umiestnenia : 
 

Umiestnenie Ponúkaná cena 
nájmu 

Žiadateľ Podacie číslo  
MsÚ ( č.j. ) 

1. miesto 500 € / 
mesiac 

KANTA s.r.o., Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 546 / 12 

Komisia určila poradie v súlade s vyhlásenými kritériami podľa Súťažných podmienok.  
 
 
5. Odôvodnenie umiestnenia :  
Komisia posúdila, či doručený návrh zodpovedá súťažným podmienkam a či obsahuje všetky 
požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok, najmä či obsahuje :   

a) Plánovaný zámer využitia predmetu nájmu. 
b) Návrh na výšku nájmu na jeden mesiac celého predmetu obchodnej verejnej súťaže ( 

návrh je 500 € / mesiac )  
c) Investičný zámer, ktorý je jednou z hlavných podmienok nájmu 
d) Čestné vyhlásenie 

a či bola predložená žiadosť v lehote určenej v podmienkach súťaže. 
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6. Komisia dospela k jednoznačnému záveru : 

a) predložený návrh uvedený pod poradovým číslom 1  spĺňa všetky súťažné podmienky 
a zámer mesta prevádzkovať letné kúpalisko  

b) určené poradie je v súlade so Súťažnými podmienkami  
c) s víťazom obchodnej verejnej súťaže je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu za 

podmienky, že sa v nájomnej zmluve zaviaže investovať do plánovaného investičného 
zámeru :  

 
Investičná akcia Za obdobie Investované 

finančné 
prostriedky 

Rekonštrukcia strechy   2013 – 2014 50.000 eur 
Rekonštrukcia bazéna   2012 – 2013 30.000 eur 
Vybudovanie solárneho systému 2012 50.000 eur 
Vybudovanie detského ihriska v areáli kúpaliska 2013 13.000 eur 
Vybudovanie nového oplotenia 2013 10.000 eur 
  Spolu : 153.000 eur 

 
 
 
Členovia komisie potvrdzujú úplnosť a správnosť údajov 
 
Ing. Stanislav Gabriš - predseda komisie ( poslanec MsZ Nemšová )    
Ján Gabriš - člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
Stanislav Husár - člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   

     
 

 
 

 
 

 
 


