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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA 
na 

 
„Prenájom bufetu nachádzajúcom sa na parcele č. 2103/368, spolu so sociálnym 
zariadením na parcele č. 2103/367, altánkom a spevnenej plochy s hracími 
prvkami na parcele č. 2103/369 v k.ú. Teplička nad Váhom, LV č. 2675 spolu 
s hnuteľným inventárom“ 
 
 

1. Vyhlasovateľ ponukového konania 
 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Pš, Vložka 
číslo: 32/B 
IČO: 00 156 752 
 
Kontaktné údaje vyhlasovateľa: 
Telefón: +421906311203 
E-mail: prenajom@vvb.sk 
 
 
2. Predmet ponukového konania 
 

Predmetom ponuky je výber najvhodnejšieho záujemcu o prenájom bufetu v blízkosti 
Vodného diela Žilina  nachádzajúcom sa na parcele č. 2103/367 o výmere 37 m2 spolu 
so sociálnym zariadením na parcele č. 2103/367 o výmere 15 m2, altánkom 
a spevnenej plochy s hracími prvkami  nachádzajúcej sa na parcele č. 2103/369 
o výmere 583 m2 v k.ú. Teplička nad Váhom, LV č. 2675“. Súčasťou prenajímaných 
priestorov je aj hnuteľný inventár súvisiaci s prevádzkou bufetu, sociálneho zariadenia 
a ihriska. 
Kolaudačné rozhodnutie vydala obec Teplička nad Váhom pod č. 212/2015/2325 zo 
dňa 23.6.2014, právoplatné dňa 2.7.2015. 
Prenajímané priestory musia slúžiť na poskytovanie služieb rýchleho 
občerstvenia pre širokú verejnosť. 
 
 

3. Podmienky ponukového konania 
 

Každý uchádzač, ktorý bude mať záujem o prenájom predmetných priestorov spolu 
s hnuteľným inventárom sa v termíne najneskôr 

do 04.03.2021 
písomne prihlási do ponukového konania (poštou alebo e-mailom) na kontaktné miesta 
vyhlasovateľa uvedené v bode 1., pričom za včas doručené prihlásenie do ponukového 
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konania sa považuje prihlásenie doručené najneskôr do 04.03.2021. V prihláške do 
ponukového konania zaslanej vyhlasovateľovi uchádzač uvedie: 

a) poštovú adresu a telefonický kontakt (označenie obálky heslom: PRENÁJOM 
Teplička n/V) alebo 

b) e-mailovú adresu a telefonický kontakt (predmet správy: PRENÁJOM Teplička 
n/V) 

Po uplynutí tohto termínu vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi (poštou alebo e-
mailom, v závislosti od spôsobu doručenia prihlášky do ponukového konania)  
 „Ponukový formulár“ spolu s miestom a časom konania obhliadky. 
 
Termín na predloženie ponuky t.j. zaslanie vyplneného ponukového formulára   

 
je najneskôr do 29.03.2021  

  
a) elektronicky na emailovú adresu: prenajom@vvb.sk  
b) poštou na adresu: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

 Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Označenie obálky heslom: PRENÁJOM Teplička n/V 

 
Minimálna ponuka na prenájom priestorov musí byť vo výške 1 925 € s DPH/rok, čo 
predstavuje sumu určenú na základe znaleckého posudku 2/2019 vypracovaného Ing. 
Miroslavom Chanečkom. 
 

4. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa 
 

a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponuky alebo ponukové 
konanie zrušiť, pričom zmenu alebo zrušenie ponuky uverejní na webovej 
stránke podniku www.vvb.sk  

b) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
v ponukovom konaní. 
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