
ZÁPISNICA 

z vyhodnotenia cenových ponúk 
Priamy prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

1. miestnosť o výmere 16,54 m2 
2. miestnosť o výmere 23,89 m2 

nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 v k.ú. Klokočov (budova OÚ) 

 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Obec Klokočov zverejnila dňa 19.07.2018 zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce formou priameho prenájmu  v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov– zámer tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
Na posúdenie predložených cenových ponúk schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove svojim 
uznesením č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 komisiu v zložení: 
Stopková Elena – predseda komisie 
Vlček Róbert – člen komisie 
Ing. Zajac Radoslav – člen komisie 
 
Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa 15.08.2018 o 15.00 h, oboznámila sa 
s kritériami na vyhodnotenie cenových ponúk a dohodla si postup vyhodnotenia. 

 
 

II. ZÁUJEMCOVIA NA PRIAMY PRENÁJOM 
 

Do konca lehoty na predkladanie cenových ponúk doručili vyhlasovateľovi svoje cenové ponuky títo  
záujemcovia: 
Nebytový priestor č. 1 

Por. č.  
záujemcu 

Identifikácia záujemcu 

1. HERAKLES-NET, s.r.o., Stred 170, 023 54  Turzovka 
 
Nebytový priestor č. 2  

Por. č.  
záujemcu Identifikácia záujemcu 

0  
 
Členovia komisie skonštatovali, že cenová ponuka sa nachádza v uzavretom,  
riadne označenom, neporušenom obale a pristúpili k otváraniu cenovej ponuky. 
 

III. POSTUP POSUDZOVANIA PONÚK 
 

Predložená ponuka bola posudzovaná z nasledovných hľadísk: 
• dodržanie lehoty na predkladanie cenových ponúk 
• dodržanie obsahu cenových ponúk 
• výber najvýhodnejšej ponuky podľa kritéria – výška ponúknutej ceny 



 
IV. PONUKY ZAHRNUTÉ DO PROCESU HODNOTENIA 

 
Komisia konštatuje, že je prípustné do procesu hodnotenia zahrnúť cenovú ponuku: 
Nebytový priestor č. 1 

Identifikácia  záujemcu 
HERAKLES-NET, s.r.o., Stred 170, 023 54  Turzovka 

 
 

V. URČENIE PORADIA NAJVÝHODNEJŠEJ CENOVEJ PONUKY  
 

Komisia vyhodnotila predloženú cenovú  ponuku a po výmene názorov sa členovia komisie  
k vyhodnoteniu vyjadrili. Z vyjadrení vyplynul nasledovný záver: 
Nebytový priestor č. 1 

Por. č.  
záujemcu Identifikácia záujemcu 

1. HERAKLES-NET, s.r.o., Stred 170, 023 54  Turzovka 
 
Prenájom nebytových priestorov uchádzačovi podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom  
obce Klokočov. 
 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z vyhodnotenia cenových ponúk 
2. Zverejnený zámer na priamy prenájom 

 
 
Stopková Elena                 
Vlček Róbert                     
Ing. Zajac Radoslav          
 
 


