
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom na základe §9 ods.2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje podmienky obchodnej 

verejnej súťaže nasledovne:  
 

„Prenájom nebytových priestorov“ 

 

- časť budovy „domu služieb“ súp. č. 593, vedenej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na parcele č. 343, k. 

ú. Kamenec pod Vtáčnikom, obec Kamenec pod Vtáčnikom  a to : 

- priestor č. 1: výmera 27 m2, vykurovaný, prirodzene presvetlený okenným otvorom,  

- priestor č. 2: výmera 11 m2, bez vykurovania, bez prirodzeného presvetlenia okenným otvorom,   

(ďalej len „prenájom časti budovy“), 

 

 

ktorá je  vo vlastníctve obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 

Článok 1 
Vyhlasovateľ 

 
- Názov: Obec Kamenec pod Vtáčnikom 
- Sídlo: Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom, ul. Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 

Kamenec pod Vtáčnikom  
- Zastúpená: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce 
- IČO: 00318167 
- DIČ: 2021211709 
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
- Číslo účtu IBAN: SK98 0200 0000 0000 1902 6382 
- Tel.: 046/5465015 
- Mobil: 0903 206 834 
- Kontaktná osoba: Ing. Dušan Ďuriš 

v ďalšom texte len „Obec Kamenec pod Vtáčnikom“ alebo „vyhlasovateľ“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Článok 2 

Úvodné ustanovenia 
 

Prenájom nebytových priestorov sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kamenec pod Vtáčnikom a týmito súťažnými 
podmienkami. 
 

 
Článok 3 

Predmet verejnej obchodnej súťaže 
 

1. Obec Kamenec pod Vtáčnikom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je najvýhodnejšia ponuka na prenájom časti 
budovy, ktorý je v majetku obce Kamenec pod Vtáčnikom. Celková výmera časti budovy je     
38 m2. 

2. Budova, ktorej časť je predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže je vedená na Okresnom 
úrade Prievidza, odbor katastrálny, súp. číslo 593, na LV č.1 pre k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom, 
vlastníctvo 1/1 obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 
Článok 4 

Minimálna cena nájmu 
 

1. Cena nájmu za prenájom časti budovy je určená odborným znaleckým vyjadrením k výške 
nájmu nebytových priestorov zo dňa 20.10.2021 v znení potvrdenia zo dňa 15.03.2022. 
Odborné znalecké vyjadrenie k výške nájmu nebytových priestorov bolo vypracované znalcom 
Ing. Renáta Kotríková, Pod Vinicou 53, 972 17 Kanianka, s doporučenou cenou nájmu za celý 
predmet nájmu je vo výške 130€/mesiac. Návrhy s nižšou ako s uvedenou minimálnou 
hodnotou nájmu nebudú zahrnuté do vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ súťaže stanovuje 
nasledovné minimálne ceny za prenájom časti budovy nasledovne :  
- priestor č. 1 a priestor č. 2 spolu minimálne vo výške 140€/mesiac,  
- priestor č. 1 samostatne  minimálne vo výške 110€/mesiac, 
- priestor č. 2 sa samostatne neprenajíma.   

2. Časový harmonogram: 
• Vyhlásenie súťaže: 29.04.2022 
• Ukončenie súťaže: 31.05.2022 o 12.00 hod. 
• Otváranie obálok: 31.05.2022 o 16.00 hod.  
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy: do 10 dní od schválenia návrhu s najlepšou ponukou obecným 

zastupiteľstvom obce Kamenec pod Vtáčnikom. 
• predpokladaný dátum odovzdania priestorov víťaznému uchádzačovi : 01.07.2022 
• poskytnutie zábezpeky víťazným uchádzačom na účet vyhlasovateľa vo výške 3 mesačných 

platieb nájomného: deň odovzdania priestorov víťaznému uchádzačovi  
 
 

Článok 5 
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 
1. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony alebo 

právnická osoba.  



2. Prenájom časti budovy, ktorý je predmetom súťaže, je určený na poskytovanie  služieb 
občanom okrem stravovacích a reštauračných služieb. Účastník súťaže predložením návrhu 
prehlasuje záväzok uskutočniť používať prenajatú časť budovy len na účel uvedený účel po 
celý čas doby nájmu a nemôže dať tento predmet nájmu do podnájmu. Zároveň sa víťazný 
uchádzač zaväzuje, že nebude meniť predmet ponúkaných služieb, na ktorý bol priestor 
prenajatý. 

3. Zo služieb stanovených v zmysle článku 5 bod 2 sú taxatívne vylúčené :  
- stravovacie služby, reštauračné služby, služby spojené s predajom potravín, služby 

prevádzkujúce hazardné hry, opravovne obuvi,  
4.  Zo služieb stanovených v zmysle článku 5 bod 2 sú preferované najmä :  
- drogéria, kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, masáže, zdravotné služby, 

papierníctvo, galantéria, oprava odevov, krajčírstvo, novinové služby. 
5. Písomný návrh v slovenskom jazyku je potrebné doručiť poštou v zalepenej obálke. 

Rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum na poštovej pečiatke, na adresu: Obec Kamenec 
pod Vtáčnikom, Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, 
prípadne podať osobne do  podateľne Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom v termíne 
od 29.04.2022 do 31.05.2022 do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s viditeľným označením: 
„Neotvárať - obchodná verejná súťaž  - Prenájom nebytových priestorov.“ 

6. Návrh musí obsahovať:  
a) Žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži. Žiadosť musí byť podaná ako originál, nie 

podaná emailom, faxom a pod., návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí termínu na 
predkladanie návrhov 31.05.2022 po 12:00 hod. nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú 
vyhodnocované. 

b) Presné označenie /identifikáciu/ navrhovateľa. Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, 
adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónny a emailový kontakt. Právnická osoba 
uvedie názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, štatutárny orgán spoločnosti. 

c) Stanovenie výšky ceny nájmu (podpísaná a datovaná cenová ponuka navrhovateľa). 
d) Prehlásenie podľa § 7 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
 
 Poverený zamestnanec vyhlasovateľa vyznačí na obálke podacie číslo, dátum a čas prijatia     
návrhu  

7. Vyhlasovateľ stanovuje dĺžku trvania nájmu na obdobie 5 rokov, pričom ponúknutá výška 

nájmu sa bude každoročne zvyšovať na základe zverejnenej výšky inflácie, ktorá bude 

zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

8. Výška služieb spojená s prenájom časti budovy (platby za energie) je stanovená vo výške 80 

Eur mesačne, pričom uchádzač je povinný akceptovať zvýšenie výšky takýchto služieb.   

9. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh, kde budú špecifikované kritéria súťaže 

v zmysle čl. 5 ods. 16 týchto podkladov.  

10. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk, t.j. do dňa 31.05.2022 do 12:00 hod. 

11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý návrh, ktorého obsah 
zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže, obsahuje všetky požadované náležitosti 
a doklady podľa súťažných podmienok a ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach 
súťaže. 

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, predĺžiť lehotu na 
predkladanie ponúk a neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na  
predkladanie návrhov. Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Obecného zastupiteľstva v Kamenci 
pod Vtáčnikom súťaž zrušiť a meniť už uverejnené podmienky súťaže. Zmena podmienok 
súťaže, príp. zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 



13. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na 
úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol  
úspešný. Súťažné návrhy môžu navrhovatelia meniť alebo dopĺňať len v lehote určenej na  
podávanie návrhov. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nemožno návrh ani meniť 
a dopĺňať. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, možno opraviť. 

14. V súlade s § 287 Obchodného zákonníka vyhlasovateľ je povinný prijať návrh, ktorý sa vybral 
obchodnou verejnou súťažou.  

15. Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky 
určené vyhlasovateľom a ktorý bude pre obec Kamenec pod Vtáčnikom najvýhodnejší. 

16. Kritéria súťaže sú stanovené nasledovne : 
a) každá ponuka musí obsahovať stanovenú výšku nájmu za priestory č. 1 + priestor č. 2 

alebo priestor č. 1 za mesiac, pričom takejto ponuke bude zodpovedať nasledovná 
výška pridelených bodov :   

Cena za nájom priestor č. 1 + priestor č. 2 spolu:   
140-150€ -  2 body 
151-160€ - 3 body 
161 € a viac – 4 body 
 
Cena za nájom priestor č. 1 samostatne: 
110-120 € - 1 bod 
121-130 € - 2 body 
131 € a viac – 3 body 
 
b) každá ponuka musí obsahovať druh služieb, ktoré plánuje uchádzač v predmete nájmu 

vykonávať, pričom daným službám zodpovedá nasledovné ohodnotenie:   
3 body - drogéria, kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, masáže, zdravotné služby,   

papierníctvo 
2 body - galantéria, oprava odevov, krajčírstvo, novinové služby 
1 bod – právne, poradenské a finančné služby. 
 
c) každej ponuke bude pridelený súčet bodov prislúchajúci kritériám uvedený v bode a) 

+ b), pričom za najvýhodnejší návrh bude považovaný ten s najväčším počtom 
získaných bodov.  
 

d) pri rovnosti bodov rozhoduje hlasovanie členov komisie. 
17. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný, pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. 
18. Uchádzač prihlásením do verejnej súťaže súhlasí s podmienkami, schválenými OcZ Kamenec 

pod Vtáčnikom dňa 28.04.2022. 
 

Článok 6 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Vyhlásenie súťaže: 29.4.2022 
2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 31.05.2022 do 12:00 hod. 
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie ponúk uskutoční komisia stanovená 

uznesením obecného zastupiteľstva. Komisia vyhodnotí súťažné návrhy hneď po otvorení 
obálok. Obálky sa otvárajú 31.05.2022 o 16:00 hod. 

4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční 31.05.2022 o 16:00 hod. v kancelárii 
starostu obce 



5. Účasť navrhovateľov pri otváraní obálok je povolená. 
6. Účasť navrhovateľov pri vyhodnotení návrhov je vylúčená.  
7. Zo súťaže sa vylučujú: 

 návrhy doručené po stanovenom termíne predkladania ponúk, t.j. po 31.05.2022 po 
12:00hod. 

 návrhy, v ktorých nebola splnená niektorá zo stanovených podmienok verejnej obchodnej 
súťaže, 

 návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné  
záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi, 

 návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol zámerne           
nepravdivé údaje v súťažnom návrhu alebo jeho prílohách. 

8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v  
lehote do 14 dní od vyhodnotenia komisiou s uvedením poradia úspešnosti. Návrh, ktorý bol 
komisiou vyhodnotený ako úspešný, bude predložený na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva na schválenie, pričom nájomná zmluva bude s úspešným uchádzačom uzavretá 
až po schválení návrhu na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

9. Účastník súťaže - navrhovateľ predložením návrhu berie na vedomie: 

 typ zmluvy vzťahujúcej sa na predmet obchodnej verejnej súťaže: zmluva o nájme podľa  
§ 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

10. Obhliadku nehnuteľnosti na mieste samom bude záujemcom umožnená v pracovné dni po 
telefonickom dohovore so starostom obce Ing. Dušanom Ďurišom, tel. 0903 206 834. Náklady 
na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku. 

11. Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži poskytne Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce,                          
tel. 0903 206 834. 

 
 
 

 V Kamenci pod Vtáčnikom, 28.04.2022                                                                 Ing. Dušan Ďuriš 
                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


