
Centrum podporných služieb, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže: 
Názov: Centrum podporných služieb  
Sídlo: Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava 
IČO: 53 243 188 
IČ DPH: SK2121331795 
Webové sídlo: https://www.cpstt.sk/  
 
2. Kontaktná osoba 
Meno a priezvisko: Mgr. Ľuboš Krajčír 
Kontaktná adresa:  Centrum podporných služieb 

  Starohájska 6868/10 
  917 01 Trnava 

Telefón:     09 11 126 500/033 5559 310  
e-mail: krajcir.lubos@trnava-vuc.sk  
 
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
Predmetom súťaže je nájom nebytových priestorov reštaurácie s kuchyňou a hnuteľného majetku (kuchynského a 
reštauračného zariadenia) o celkovej výmere 351,25 m2 na Starohájskej ulici č. 10 v Trnave (budova Úradu TTSK). 
Podrobné vymedzenie predmetu nájmu a súvisiace informácie sú uvedené v podmienkach súťaže, ktoré sú 
zverejnené na stránke vyhlasovateľa na nasledovnej adrese: https://www.cpstt.sk/.  
Účel nájmu:  
Predmet tejto obchodnej verejnej súťaže prenechá vyhlasovateľ navrhovateľovi za účelom prevádzky reštaurácie 
s vlastnou kuchyňou.  
 
4. Spôsob a miesto podávania návrhov 
Navrhovatelia podávajú návrhy v slovenskom jazyku. 
Podrobnosti o spôsobe predkladania návrhov sú uvedené v podmienkach súťaže. 
 
5. Lehota na podávanie návrhov 
20.03.2023 do 13.00 hod. 
 
6. Lehota na oznámenie vybraného návrhu 
Najneskôr do 24.03.2023 

7. Minimálna sadzba nájomného a spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu. 
 

Minimálna sadzba za 1 m2 nebytových priestorov kuchyne a reštaurácie s príslušenstvom je stanovená vo 
výške 3,75 Eur za 1 mesiac bez vybavenia 

 
 

Minimálna sadzba za 1 m2 nebytových priestorov kuchyne a reštaurácie s príslušenstvom je stanovená vo 
výške 4,50 Eur za 1 mesiac s vybavením 

 
Uchádzač berie na vedomie, že náklady na energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu nie sú 
zarátané do nájomného a je povinný si ich uhrádzať sám.  
 
Úspešným navrhovateľom bude ten navrhovateľ, ktorý predložil návrh s najvyššou cenou v EUR za celý 
predmet záväzku alebo za jeho časť, rešpektujúc pritom minimálnu sadzbu na 1 m2 uvedenú vyššie. 
 

https://www.cpstt.sk/
mailto:krajcir.lubos@trnava-vuc.sk
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Centrum podporných služieb, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 

8. Ďalšie informácie 
VYHLASOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO: 

• právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

• právo meniť zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť aj bez uvedenia dôvodu alebo predĺžiť lehotu na 
vyhlásenie výsledku súťaže, 

• v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť, 
• pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie 

opravy. 

• povinnosť uchádzača dodržať účelové určenie prenajímaného majetku na prevádzku reštaurácie s vlastnou 
kuchyňou.  
 


