MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
CENTRUM PODPORY ŽILINA
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Žilina, 12. 09. 2022

CPZA-ON-2022/005050-005

Zápisnica
z vyhodnotenia cenových ponúk na prenájom
dočasne prebytočného majetku štátu
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Žilina v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlásilo ponuku na prenájom dočasne
prebytočného nehnuteľného majetku štátu, a to :


časť majetku štátu v celkovej výmere 158,50 m2 nachádzajúca sa na 1. nadzemnom
podlaží v nebytovom priestore č. 1 vo vchode č.33B polyfunkčného objektu súpisné
číslo 8556 v Žiline, Vysokoškolákov, ktorý je situovaný na pozemku parcela C KN
č.7930/42 v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, vedený v katastri
nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva č. 8481
a pozostáva z miestností č. 1.37 (chodba) o výmere 8,096 m2, č. 1.38 (sklad) o výmere
9,388 m2, č. 1.39 (šatňa) o výmere 4,973 m2, č. 1.40 (umyvárka) o výmere 3,080 m2, č.
1.41 (WC) o výmere 1,440 m2, č. 1.42 (upratovacia miestnosť) o výmere 1,760 m2, č.
1.43 (príprava) o výmere 26,211 m2, č.1.44 (výdaj) o výmere 20,588 m2 a č.1.45 rýchle
občerstvenie o výmere 82,963 m2.
Požadované trhové nájomné 120,00 €/1m²/rok, koniec lehoty na doručovanie ponúk dňa
31.08. 2022. V stanovenej lehote bola doručená jedna (1) cenová ponuka, ktorá bola
komisionálne otvorená dňa 12. 09. 2022.
Doručená ponuka:



BC FOOD s.r.o. so sídlom Na rybník 298/13, Teplička nad Váhom 013 01, IČO 50813943,
cenová ponuka vo výške 130,00 €/1 m²/rok bola doručená 18. 08. 2022.

Komisia na vyhodnotenie OPK na Centre podpory Žilina prijala na nájom časti majetku štátu
v celkovej výmere 158,50 m2 nachádzajúcej sa v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B cenovú
ponuku od spoločnosti BC FOOD s.r.o., IČO 50813943 vo výške 130,00 €/1 m²/rok.
Komisia na vyhodnotenie OPK na Centre podpory Žilina bola ustanovená na základe Opatrenia
generálneho riaditeľa sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR č. 21 zo dňa 16. júla
2019.
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