
 

ZÁ P I S N I C A  
zo 21. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 4. 4. 2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Uznesením Mestského zastupiteľstvo mesta Trnava (ďalej len MZ) č. 565  zo dňa 28.2.2017 bol 
schválený prenájom časti nebytových priestorov na Ul. Študentská 29 v Trnave s výmerou 118,69 m2. 
Súčasne boli uznesením MZ č. 565/2017 schválené aj súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových priestorov na ul. Študentská 29 
v Trnave s výmerou 118,69 m2 .  

-  minimálna východisková cena - 9 525,39 eura/rok,  

 
- záloha – 150,00 eur        
 
- účel využitia – bez určenia (v prípade ak by bol nebytový priestor využívaný na reštauračné účely 

musí byť výlučne nefajčiarsky a bez výherných automatov). 
 

- termín uzávierky - 22. 3. 2016 o 16,30 h 
 
Do súťaže boli predložené 4 návrhy zmluvy.  
Vzhľadom na to, že 1 predložená obálka nemala uvedenú adresu záujemcu, komisia hlasovala, či je 
predložená ponuka platná: za - 4, proti - 1, zdržali sa -2. 
 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy bolo 
najvyššie ponúknuté nájomné.  
Poradie uchádzačov je nasledovné: 
 

P.č. 
 

                           Nájomca  
 

Ponúkané nájomné  
 

Poradie 
 

1. Marek Lantaj, Dolné Orešany 543 11 001,- eur/rok 3. 

2. CUCCUMA s.r.o., Šúrovce 10 200,- eur/rok 4. 

3. 
 

Peter Klas – PPP, Hospodárska 32, Trnava 11 550,- eur/rok 1. 

4. 
 

MIPAMO s.r.o., Teodora Tekela 7, Trnava  11 501,- eur/rok 2. 
 

 
Predložené písomné návrhy spĺňali podmienky obchodnej verejnej súťaže.  
Majetková komisia MZ v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhodnotila súťažný návrh 
spoločnosti Peter Klas-PPP, Hospodárská 32, Trnava, IČO: 45 282 650 s ročným nájomným vo výške 
11 550 eur ako najvhodnejší.  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 668/21: oznámiť výsledok STEFE, záujemcom. 
Z: sekretárka, STEFE T: ihneď, do 19. 4. 2017 
 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie  
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík - predseda majetkovej komisie   


