
Z á p i s 

zo zasadnutia komisie menovanej primátorom mesta na otváranie obálok a vyhodnotenie 
súťažných návrhov doručených na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad za účelom umiestnenia a prevádzkovania 
reklamných nosičov (cityboardov) v katastrálnom území Poprad, obec Poprad konaného dňa 
22. 08. 2016 na MsÚ v Poprade: 
 
Predmet prenájmu:  
Predmetom verejnej obchodnej súťaže bolo uzatvorenie nájomnej zmluvy na časti pozemkov 
(každý  o výmere do 1 m2) v k. ú Poprad vo vlastníctve mesta ako celku, za účelom 
umiestnenia a prevádzkovania reklamných nosičov (cityboardov) s možnosťou využitia časti 
týchto stojanov, alebo určitý počet týchto stojanov, Mestom Poprad. Nájom sa uzatvorí                     
na dobu neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov. 
Ide o pozemky: 

1. parc. č. KN-C 2485/10, Ul. Podtatranská, OC Limba – 1 ks 
2. parc. č. KN-C 2701/1, Ul. Slovenského odboja, OC Billa – 2 ks 
3. parc. č. KN-C 2626, Ul. Murgašova, stánok PNS – 1 ks 
4. parc. č. KN-C 2732/4, Ul. Mnoheľova, kostol – 1 ks 
5. parc. č. KN-C 450/9, Ul. 1. mája, pri reštaurácii – 1 ks 
6. parc. č. KN-C 433/3, Nám. Sv. Egídia, farský úrad, parkovisko – 1 ks 
7. parc. č. KN-C 682, Ul. J. Curie, OTP banka – 1 ks 
8. parc. č. KN-C 92/6, Nám. Sv. Egídia, predajňa CK Satur – 1 ks 
9. parc. č. KN-C 103/1, Ul. Vajanského, začiatok pešej zóny – 1 ks 
10. parc. č. KN-C 2617/1, Ul. Francisciho, parkovisko – 1 ks 
11. parc. č. KN-C 3009/653, Ul. L.Svobodu, pri novom kostole – 1 ks 
12. parc. č. KN-C 3222/11, Ul. Záborského, OC Sintra – 1 ks 
13. parc. č. KN-C 2993/649, Ul. Dostojevského, OC Sintra / Výkrik – 1 ks 
14. parc. č. KN-C 3222/444, Ul. Uherova, ŠC Arena – 1 ks 
15. parc. č. KN-C 2737, Ul. Hviezdoslavova, Hotel Gerlach – 1 ks 
16. parc. č. KN-E 3480, Ul. Štefánikova, Kultúrne stredisko – 1 ks 
17. parc. č. KN-C 2035/2, Ul. Partizánska, OC Jednota, Reg.kultúrne stredisko – 1 ks 
18. parc. č. KN-C 423/3, Ul. Štefánikova,  ČSOB – 1 ks 
19. parc. č. KN-C 2729/1, Ul. Wolkerova, železničná stanica – 1 ks 
20. parc. č. KN-C 3226/82, Ul. Uherova, VšZP, PNS – 1 ks 
21. parc. č. KN-C 3226/3, Ul. Uherova, OC Virma – 1 ks 
22. parc. č. KN-C 1230, Ul. J. Curie, nemocnica, PNS – 1 ks 
23. parc. č. KN-C 2624/1, Ul. J. Curie, nemocnica – 1 ks 
24. parc. č. KN-C 247, Ul. 1. mája, FaxCopy, OC Prior – 1 ks 
25. parc. č. KN-C 2993/655, Ul. Ludvíka Svobodu, potraviny – 1 ks 



Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na listoch vlastníctva č. 1 
v príslušných katastrálnych územiach. 
Technická špecifikácia reklamných stojanov: 
Samostatne stojace reklamné nosiče, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, umiestnené na 
teréne, s maximálnymi rozmermi podstavy do 1m² a maximálna výška 3000 mm. 
Minimálna výška ročného nájomného nebola stanovená. 

Zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení predseda komisie                             
Ing. Igor Wzoš, členovia komisie JUDr. Anna Gaborčíková a Ing. Iveta Borňáková sa konalo 
dňa 22. 08. 2016.  
Kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré spĺňali súťažné podmienky, bola 
najvýhodnejšia cenová ponuka. 
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotila súťažné návrhy podľa uvedeného kritéria                  
a určila poradie navrhovateľov.  
V lehote bola doručená 1 ponuka. Komisia skontrolovala neporušenosť obálky a obálku 
otvorila.  
Návrh podala spoločnosť QEX, a. s., Brnianska 1, 911 05 Trenčín    
1. Navrhované ročné nájomné za prenájom nehnuteľností, a to vo vyjadrení za 1 m² (teda za 
jedno zariadenie) a spolu celkové ročné nájomné za všetky pozemky a teda za všetky 
zariadenia: 75,-- €/stojan/rok, spolu 1875,-- € za 25 stojanov. 

2. Návrh obsahuje technickú špecifikáciu, návrh vzhľadu, rozmery a vizualizáciu 
reklamných zariadení (cityboardov).    

3. Ponuka a možnosť využitia reklamných zariadení mestom a podmienky využitia:               
Spoločnosť QEX, a. s. poskytne bezodplatne 5 stojanov pre Mesto Poprad za účelom 
propagácie kultúrno – spoločenských akcií počas celého trvania tejto zmluvy. Spoločnosť 
ponúka aj možnosť tlače a výlepu týchto plôch v sume: 10,-- € za výlep/plocha +                         
+ 15,-- €/tlač/plocha. Ak pôjde o viac ako 10 rovnakých vizuálov, cena za tlač bude                     
10,-- €/plocha. Ak by mesto túto možnosť využilo, predmetom nájomnej zmluvy bude 20 
stojanov a nie 25.           

4. Navrhovateľ predložil požadované čestné prehlásenie o tom, že má vysporiadané všetky 
záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam a že pristúpi 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s podstatnými náležitosťami uvedenými v súťažných 
podmienkach, na ktorých vyhlasovateľ trvá.        

5. Komisia skontrolovala obsah návrhu a skonštatovala, že návrh splnil všetky podmienky 
súťaže a odporúča v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov uzatvoriť nájomnú zmluvu s navrhovateľom spoločnosťou                   
QEX, a. s., Brnianska č. 1, 911 05 Trenčín, IČO: 00 578 257, za ponúkané nájomné  a to vo 
vyjadrení za 1 m² (teda za jedno zariadenie) 75,-- €/stojan/rok a za ponúknutých podmienok 
využitia plôch Mestom Poprad. 
 
 
Poprad, 22. 08. 2016 
Zapísal: Ing. Ivana Jurišová 

 
 


