
OBCHODNÁ VEREJNÁ  SÚŤAŽ 
 

Obchodná akadémia,  Tajovského 25, 975 73  Banská Bystrica 
vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

 podľa § 281 a nás. Obchodného zákonníka 
 

na prenájom priestorov za nasledovné trhové ceny: 
• telocvičňa – 25,00 Eur / 1 m2     
• garáž – 22,00 Eur / 1 m2 
• pozemok pod umiestnenie reklamných tabúľ - 15,0 m2,  7,5 m2 , 1 m2   

            - 60,00 Eur/ 1 m2 
• plocha na umiestnenie nápojového automatu - 0,60 m2 – 1 084,00 Eur / 1 m2     

K trhovej cene nájomného bude stanovená výška prevádzkových nákladov v zmysle zákona  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov – cena dohodou.   
 
Nájomné zmluvy budú uzatvorené na obdobie 1 roka, t.j. od 01. 10. 2020 do 30. 09. 2021. 
 
Podmienky súťaže: 
 

1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia v regionálnej tlači  MY Banskobystrické noviny 
            dňa 11. 08. 2020 a na webovej stránke školy.                                                   

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde 
uvedie meno, adresu účastníka, označenie predmetu nájmu a označenie obálky  
„obchodná súťaž – neotvárať“. 
V obálke účastník predloží:  
a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka alebo oprávnenie podnikať(nie staršie ako 3 

mesiace) 
b) návrh cenovej ponuky za predmet nájmu, o ktorý má účastník záujem 
c) podpísaný písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov  
     ( u fyzických osôb) a súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 

 
Predložené doklady v obálke musia byť originály alebo ich overené fotokópie. 
 

3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy s ďalším 
            uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka   
            bola najvyššia neuzavrie nájomnú zmluvu. 

4. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. 
5. Obálka musí byť doručená na sekretariát Obchodnej akadémie, Tajovského 25, 

            975 73  Banská Bystrica najneskôr do 11. 09. 2020 do 10.00 h, aby mohla byť  
            zaevidovaná. 
            Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená   
            niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. 
            Vyhlasovateľ bude telefonicky a písomne informovať všetkých účastníkov súťaže  
            o jej výsledku do 20. 09. 2020. 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje: 
- právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
- meniť uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť 
- predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

 
 
 
 
    V Banskej Bystrici  05. 08. 2020                                          Mgr. Lívia Žuffová 
                                                                                                      riaditeľka školy 


