
                          Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 
__________________________________________________________________________________ 

zverejňuje zámer a vyhlasuje 

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS) podľa § 9a ods.1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci 

Dvorníky. 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

Čl. 1 

Vyhlasovateľ 

Obec Dvorníky 

Dvorníky 428, 920 56 

V zastúpení Marošom Nemečkom, starostom obce  

IČO: 00312495  

DIČ: 2021279425  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu: 1126729010/5600 

IBAN: SK75 5600 0000 0011 2672 9010 

 

Čl. 2 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete 

obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky. 

 

Čl. 3 

Cieľ OVS 

Výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete obecného 

rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky. 

 

Čl. 4 

Účel budúceho nájmu 

Predmet OVS sa prenajíma za účelom poskytovania  elektronických  komunikačných služieb.  

 

Čl. 5 

Zverejnenie obchodnej verejnej súťaže a termín obhliadky 

Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte tiež ako OVS) sa zverejňuje :  

- na úradnej tabuli obce,  

- na internetovej stránke obce: www.dvorniky.sk,  

- v regionálnych novinách Hlohovecko-Sereďsko, 

- na elektronickej úradnej tabuli. 

Doba zverejnenia: od 08. 09. 2022 do 30. 09. 2022 

 

Navrhovatelia (záujemcovia) o prenájom si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu 

OVS s:  



Meno a priezvisko: Maroš Nemeček, starosta obce  

Číslo telefónu: 0905/251800 

E-mail: starosta@dvorniky.sk 

 

Čl. 6  

Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude s víťazom obchodnej verejnej súťaže uzatvorená na dobu určitú a to na 

dobu 20 (dvadsať) rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

 

Čl. 7  

Výška nájomného a kritéria hodnotenia OVS 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je: 

A) jednorazové nájomné vo výške.............€, alebo 

B)  nepeňažné plnenie minimálne vo forme nasledujúcich služieb bezodplatne: 

1. Vybudovanie,  dodávka, uvedenie do prevádzky a servis nového kamerového systému 

(ďalej len „Nový kamerový systém“) počas celej doby trvania nájmu v počte nových 

kamerových bodov ..........., (priložiť projektovú dokumentáciu Nového kamerového 

systému a predbežnú kalkuláciu). 

2. Poskytnutie optického internetového pripojenia pre obecné budovy a prevádzky: 

Obecný úrad, ZŠ s MŠ, ... (vyčíslenie nákladov spojených so službami). 

 

Čl. 8  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1. Navrhovateľ musí vyhlásiť, že sa s podmienkami OVS riadne oboznámil. 

2. Všetky úpravy, ktoré nájomca vykoná na predmete nájmu vykoná na vlastné náklady a 

nemá právo na úhradu týchto nákladov počas trvania zmluvy, ani po jej skončení. 

3. Nájomca je povinný o predmet nájmu sa riadne starať, udržiavať ho na vlastné náklady, 

zabezpečiť obvyklé opravy a udržiavacie práce spojené s bežným, riadnym užívaním 

predmetu nájmu. 

4. Všetky podnikateľské aktivity bude nájomca vykonávať na vlastné náklady a 

zodpovednosť, v súlade s účelom nájmu.  

5. Nájomná zmluva bude uzatvorená s víťazom súťaže do 15 dní odo dňa zverejnenia 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 

6. Nájomca nesmie mať v čase podania súťažného návrhu voči prenajímateľovi žiadne  

finančné záväzky. 

 

Čl. 9  

Spôsob podávania súťažných návrhov 

1. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Dvorníky, Dvorníky 

428, 920 56 Dvorníky‟ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž: Prenájom 

siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky‟. Túto obálku 

vložte do druhej obálky s označením „Prihláška do súťaže‟, kde okrem spomínanej 

zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o 

osobe súťažiaceho- Záväzný návrh- (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a 

IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.). Vyhlásenie, že súťažiaci 

nemá voči prenajímateľovi žiadne finančné záväzky.  

2. Záujemcom je na požiadanie na e-mailovej adrese podatelna@dvorniky.sk k 

dispozícii vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne 

náležitosti platného návrhu zmluvy. 

 

mailto:starosta@dvorniky.sk


 

Čl. 10 

 Lehota na predloženie návrhu 

1. Súťažné návrhy je možné predkladať do 30. 09. 2022 do 10,00 hod. vrátane na tlačive 

požadovaných náležitostí súťažného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok.  

2. Súťaž začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Dvorníky a dňom zverejnenia 

na webovej stránke obce Dvorníky. 

3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 

súťažných návrhov.  

4. Súťažné návrhy doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré 

neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia 

 

Čl. 11 

Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzavretie zmluvy 

Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou 

najneskôr do 14. 10. 2022. 

 

Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ uzatvoria nájomnú zmluvu do 15 dní odo dňa odoslania 

písomnej správy o vyhodnotení súťaže. 

 

Čl. 12 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

Kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, zmeniť podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, prípadne odmietnuť všetky predložené návrhy . O zrušení a zmene 

podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy informovaní písomne.  

 

Zrušenie, ako aj zmeny podmienok obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené na internetovej 

stránke vyhlasovateľa www.dvorniky.sk.  

 

Náklady účastníkov spojené s účasťou v OVS sa nepriznávajú. 

 

 
Príloha: Záväzný návrh, čestné vyhlásenie 

 

 
 

 


