
Záznam
z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej 

obchodnej verejnej súťaži mesta

konaného 3. augusta o 08.00 hod. v MsBP, s.r.o. v Novej Bani.

Konateľkou spoločnosti Annou Tužinskou bola menovaná komisia pre vyhodnotenie 
predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži v nasledovnom zložení:

1/ Ing. Jozef Spurný - predseda komisie
2/ Mgr.. Adrián Zima - člen komisie
3/ Anna Trnkusová - člen komisie
MsBP, s.r.o. Nová Baňa zverejnilo obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových 
priestorov určených na obchodné priestory“ POTRAVINY“ v budove súp. č. 1452 na 
ulici Pod Sekvojou v Novej Bani .. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, 
zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na L V č. 3853. Predmet 
nájmu konkrétne:

Nebytové priestory o výmere 146 m2
Doba nájmu : neurčitá s 3 mesačnou výpovednou lehotou

na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka,

Lehota na podávanie návrhov bola stanovená do: 28.7.2022 do 12.00 hod.
Minimálna výška nájomného bola stanovená na 22,40 eur/m /rok.
Vyhodnotenie návrhu sa uskutočnilo: 3.8.2022 v kancelárii MsBP, s.r.o.

V stanovenom termíne boli doručené 2 návrhy od 2 záujemcov, a to od:
1. Ing. Adam Baranec Veľká Lehota 250, 966 41

Navrhnutá výška nájomného 23 eur/m2/rok.

2. MI - VI s.r.o. Cintorínska 122, 968 01 Nová Baňa, zastúpený Adam Holub, Tomáš 
Vacval IČO: 54436265, IČ DPH: SK2121660926
Navrhnutá výška nájomného 22,40 eur/m2/rok.
Komisia po prehodnotení predloženého návrhu skonštatovala, že doručený návrh od
MI-VI s.r.o. Cintorínska 122, 968 01 Nová Baňa nespĺňa predpísané povinné 
náležitosti súťaže a z toho dôvodu je zo súťaže vylúčený.
Požiadavky splnil uchádzač súťaže Ing. Baranec Adam Veľká Lehota 250, 966 41, 
ktorý ponúkol najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, kritériom pre 
vyhodnotenie súťaže bod č. B/7 OVS.

V Novej Bani, dňa 3.8.2022

Komisia: 1/ Ing. Jozef Spurný - predseda komisie

2/ Mgr. Adrián Zima - člen komisie

3/ Anna Trnkusová - člen komisie


