
Zápis

zo  zasadnutia  komisie  menovanej  primátorom  mesta  na  otváranie  obálok  na  vyhodnotenie
súťažných návrhov doručených na základe vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie
zmluvy o nájme 8 predajných stánkov,  ktoré budú postavené na Námestí  sv.  Egídia  v Poprade
v mesiaci november 2021.
Zasadnutie komisie sa konalo dňa 04 .11.2021 o 08,00 hod. na MsÚ v Poprade.

Predmet  nájmu:  8 predajných stánkov,  ktoré  mali  byť  postavené v mesiaci  november  2021 na
Námestí sv. Egídia v Poprade. Predajné stánky sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne  nájomné  bolo  stanovené  v  súlade  s  Cenníkom na  stanovenie  minimálnych  cien  za
prenájom predajných stánkov v Poprade. Minimálne nájomné za obdobie prenájmu bolo stanovené
nasledovne:

-  predajný stánok č. 1(rozmer 3x3m)                                                                             700,-- €
-  predajný stánok,  rozmer 2x2m a 1,70x2,20 m  (stánok č. 2,3,4,5,6,)                         550 ,– €   
-  predajný stánok,  rozmer 1,70x1,90 m  (stánok č. 7,8,)                                               350 ,– €

Paušálna platba za elektrickú energiu: 700,-- € za každý predajný stánok za obdobie prenájmu.

Zasadnutie komisie menovanej primátorom mesta v zložení: predseda komisie Ing. René Šoltés,
členovia komisie: Mgr. Ivana Piataková  a JUDr. Mária Dideková sa  konalo  04.11.2021 o 08,00
hod.

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
Kritériami vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, sú
a) cenová ponuka                                                                                                           60 bodov          
b) poskytované služby 40 bodov
Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet
bodov úmerne k hodnote kritéria.  
Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť  pred otváraním
obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byť uvedený v zápisnici z vyhodnotenia
súťažných návrhov.

Vyhlasovateľ tejto obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, (v súvislosti s  
ochorením  COVID  –  19  )  postupovať  v  súlade  s  opatreniami  na  predchádzanie  šírenia
prenosného ochorenia.

Vyhlasovateľ  tejto  obchodnej  verejnej  súťaže  si  vyhradzuje  právo  (v súvislosti  s  ochorením
COVID – 19 v prípade, ak bude Úradom verejného zdravotníctva v Poprade alebo iným orgánom
určený menší počet predajných stánkov) vybrať zo všetkých  prihlásených návrhov určený počet
nájomcov na základe nasledovných kritérií:
a) najvyššia ponuka ceny nájomného         60  bodov             
b) sortiment ponúkaného tovaru                 40 bodov
c) jeden záujemca môže získať v uvedenom prípade len jeden predajný stánok

V lehote bolo doručených celkom 27 súťažných návrhov, jeden súťažný návrh bol doručený po
termíne uzávierky obchodnej verejnej súťaže. Komisia skontrolovala neporušenosť obálok a obálky
otvorila. Zoznam účastníkov uvedenej súťaže a ponúkaný sortiment predaja je uvedený v Prílohe č.
1 k Zápisnici OVS – Prenájom stánkov – Vianoce 2021. Všetci účastníci súťaže ponúkli vyššie
alebo rovnaké nájomné, ako minimálne nájomné stanovené v podmienkach súťaže na jednotlivé
predajné stánky, čím splnili základnú podmienku súťaže.



Predajný stánok č. 1, rozmer 3,00 x 3,00 m – stanovené minimálne nájomné 700,-- €
Na stánok č. 1 boli doručené návrhy:
1. Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51  Poprad-Matejovce, IČO: 44 168 667

Navrhované  nájomné  je  800,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Vatacukr s.r.o., P. Jilemnického 8, 059 21 Svit, IČO:  48 815 552
Navrhované  nájomné  je  1  320,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

3. Bc. Peter Sklenka, Svätoplukova 2726/25, 058 01 Poprad, IČO: 45 707 901
Navrhované nájomné je  1  300,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka ako minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Predajný stánok č. 2, rozmer 2  x 2  m – stanovené minimálne nájomné 550,-- €
Na stánok č. 2 boli doručené návrhy:
1. Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51  Poprad-Matejovce, IČO: 44 168 667

Navrhované  nájomné  je  930,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

3. Dominika Majerová, Rovná 3244/07, 058 01 Poprad, IČO: 51 324 768
Navrhované  nájomné  je  650,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

4.  Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51  Poprad-Matejovce, IČO: 44 168 667
Navrhované  nájomné  je  1  000,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

6.  Ján Vansa, Nezábudková 654/9, 971 01 Prievidza,  IČO: 44 821 352
Navrhované  nájomné  je  550,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Predajný stánok č. 3, rozmer 2,20  x 1,70 m – stanovené minimálne nájomné 550,00 €
Na stánok č. 3 boli doručené návrhy:
1. Dominika Majerová, Rovná 3244/07, 058 01 Poprad, IČO: 51 324 768

Navrhované  nájomné  je  1  050,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9 , 971 01 Prievidza, IČO: 44 821 352
    Navrhované  nájomné  je  700,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  

stanovená v podmienkach súťaže
3. Mária Hromjáková, Školská 44/5, 053 05 Granč – Petrovce, IČO: 41 946 871

Navrhované  nájomné  je  1  120,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

4. Miroslava Horevajová, Ludvíka Svobodu 4885/93, 058 01 Poprad, IČO: 50 260 391
Navrhované  nájomné  je  1  100,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Predajný stánok č. 4 , rozmer 2,20 x 1,70 m – stanovené minimálne nájomné 550,00 €
Na stánok č. 4 boli doručené návrhy:
1. MASOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16 Hranovnica,

IČO 36 505 323
Navrhované  nájomné  je  700,--  €,  čo  je  rovnaká  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Jozef Maro, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad-Matejovce,  IČO 52 464 610
Navrhované  nájomné  je  800,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže
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3. PaedDr. Zuzana Vrtieľová, Na Krasíny 250/63, 971 01  Prievidza, IČO: 53 442 041
Navrhované  nájomné  je  610,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

4. Budúcnosť vidieka, o.z., Školská 13, 053 13  Letanovce, IČO: 42 111 048
    Navrhované  nájomné  je  700,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  

stanovená v podmienkach súťaže
5. Miroslava Horevajová, Ludvíka Svobodu 4885/93, 058 01 Poprad, IČO: 50 260 391

Navrhované  nájomné  je  1  050,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Predajný stánok č. 5, rozmer 2,20 x 1,70 m – stanovené minimálne nájomné 550,00 €
Na stánok č. 4 boli doručené návrhy:
1. Jozef Maro, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad-Matejovce,  IČO 52 464 610

Navrhované nájomné je  1  000,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka ako minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže                              2

2. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9 , 971 01 Prievidza, IČO: 44 821 352
    Navrhované nájomné  je  550,--  €,  čo  je  rovnaká  ponuka  ako minimálna  cena,  ktorá  bola  

stanovená v podmienkach súťaže
3. Miroslava Horevajová, Ludvíka Svobodu 4885/93, 058 01 Poprad, IČO: 50 260 391

Navrhované  nájomné  je  1  100,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Predajný stánok č. 6, rozmer 2,20 x 1,70 m – stanovené minimálne nájomné 550,00 €
Na stánok č. 6 boli doručené návrhy:
1. Jozef Maro, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad-Matejovce,  IČO 52 464 610

Navrhované  nájomné  je  950,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Dominika Majerová, Rovná 3244/07, 058 01 Poprad, IČO: 51 324 768
Navrhované  nájomné  je  950,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

3. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9 , 971 01 Prievidza, IČO: 44 821 352
    Navrhované nájomné  je  550,--  €,  čo  je  rovnaká  ponuka  ako minimálna  cena,  ktorá  bola  

stanovená v podmienkach súťaže
4. Miroslava Horevajová, Ludvíka Svobodu 4885/93, 058 01 Poprad, IČO: 50 260 391

Navrhované  nájomné  je  1  100,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

Predajný stánok č. 7, rozmer 1,90 x 1,70 m – stanovené minimálne nájomné 350,00 €
Na stánok č. 7 boli doručené návrhy:
1. Rozália Marová, Lidická 1630/53, 059 51  Poprad-Matejovce, IČO: 44 168 667

Navrhované  nájomné  je  1  200,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. Ján Vansa, Nezábudkova 654/9 , 971 01 Prievidza, IČO: 44 821 352
    Navrhované  nájomné  je  410,--  €,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  

stanovená v podmienkach súťaže
3.  Zdenka Mičková, kpt. Nálepku 941/110, 059 21  Svit, IČO: 37 746 243

Navrhované  nájomné  je  750,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže
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Predajný stánok č. 8, rozmer 1,90 x 1,70 m – stanovené minimálne nájomné 350,00 €
Na stánok č. 8 boli doručené návrhy:
1. Dominika Majerová, Rovná 3244/07, 058 01 Poprad, IČO: 51 324 768

Navrhované  nájomné  je  1  150,--€,  čo  je  vyššia  ponuka  ako  minimálna  cena,  ktorá  bola  
stanovená v podmienkach súťaže

2. PaedDr. Zuzana Vrtieľová, Na Karasíny 250/63,971 01  Prievidza, IČO:53 442 041
      Navrhované nájomné je 410,--€, čo je vyššia ponuka ako minimálna cena, ktorá bola   

stanovená v podmienkach súťaže

Navrhovatelia  predložili  požadované  čestné  prehlásenie  o  tom,  že  majú  vysporiadané  všetky
záväzky  voči  vyhlasovateľovi  súťaže  a  jeho  organizáciám  a  zariadeniam  a  že  pristúpia
k  uzatvoreniu  zmlúv  o  nájme  predajných  stánkov  s  podstatnými  náležitosťami  uvedenými
v súťažných podmienkach, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá.

V zmysle podmienok tejto obchodnej verejnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo súťaž
zrušiť,  a to  predovšetkým  v súvislosti  s prijatými  opatreniami  na  zamedzenie  šírenia
ochorenia COVID – 19. 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vzhľadom na pandemickú situácia aktuálnu v čase
otvárania a vyhodnocovania ponúk (okres Poprad je podľa opatrení covid automatu v čiernej
farbe)  oslovil  Úrad  verejného  zdravotníctva  v  Poprade,  ktorý  vyhlasovateľovi  odporučil
predajné stánky neprenajímať. 

Komisia  vzhľadom na toto odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva v Poprade odporučila v
súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže túto zrušiť.

Komisia na  otváranie obálok, vyhodnotenie súťažných návrhov:

Ing.  René Šoltés,   predseda komisie                                   _______________________                    

Mgr. Ivana Piataková,  členka komisie                                 _______________________

JUDr. Mária Dideková, členka komisie                                 _______________________                  
  

Prílohou zápisu je: Zoznam stánkov s navrhovateľmi a sortimentom predaja – Príloha č. 1.
                               Zrušenie Obchodnej verejnej súťaže

V Poprade dňa  10.11.2021
Zapísala: Beáta Sekeráková
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