
Zápisnica 
z otvárania a vyhodnotenia ponuky – prenájom nebytových priestorov 

pod názvom „Priamy prenájom - NP - garáže Ulica Hollého č. 35 – 
„NEOTVÁRAŤ“, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Sabinove dňa 19.februára 2021 

o 14:00 hod. 
 
Mesto Sabinov zverejnilo zámer priameho prenájmu  majetku  mesta časť nebytových 
priestorov - stavba radových garáži so súpisným číslom 1685, stojacich na pozemku CKN 
parcelné číslo 2145/3 o celkovej výmere 610 m2 na Ulici Hollého č. 35 v Sabinove, a to 
konkrétne garáž č. 13,14,15 v zmysle § 9a ods.9) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta dňa  21.01.2021  
a v tlači - Spravodajca mesta Sabinov v mesiaci február 2021. 
 
Primátor mesta vymenoval na základe menovacích dekrétov komisiu z radov zamestnancom 
na otváranie a vyhodnotenie ponúk priameho prenájmu majetku mesta v zložení: 

- Mgr. Lukáš Janiga 
- Ing. Mária Rohaľová 
- Semanová Jana 

 
Do konca lehoty na predkladanie ponúk , t. j. do 19. februára 2021 do 13:00 hod. bola 
doručená na Mestský úrad ponuka od dvoch záujemcov: 
 

MICAR s. r. o., Ovocinárska 306/4, 083 01 Sabinov, 
Elbak, s. r. o., 17. novembra 56, 083 01 Sabinov. 

 
Uvedené ponuky z hľadiska lehoty na predkladanie ponúk a taktiež podmienok – dodržania 
účelu a ceny prenájmu majetku mesta podmienky spĺňajú. 
Komisia vyhodnotila predložené ponuky a počtom hlasov 3 odporúča prijať ponuku od: 

 
MICAR s. r. o., Ovocinárska 306/4, 083 01 Sabinov 

 
predmet nájmu – stavba radových garáži so súpisným číslom 1685, stojacich na pozemku CKN 
parcelné číslo 2145/3 o celkovej výmere 610 m2 na Ulici Hollého č. 35 v Sabinove garáž č. 
13,14 o výmere spolu 67,94 m² 
účel nájmu – služby  
doba trvania nájmu – na 5 rokov  
ponúkanú cena -  23,10 €/m²/rok 
 
predmet nájmu – stavba radových garáži so súpisným číslom 1685, stojacich na pozemku CKN 
parcelné číslo 2145/3 o celkovej výmere 610 m2 na Ulici Hollého č. 35 v Sabinove garáž č. 15 
o výmere 33,40 m² 
účel nájmu – skladovacie účely 
doba trvania nájmu – na 5 rokov 
ponúkanú cena -  15,10 €/m²/rok 
 
 
 



 
Komisia ukončila svoju činnosť dňa 19.2.2021 
 
Komisia:   Mgr. Lukáš  Janiga 
 
                  Ing. Mária Rohaľová 
 
                  Semanová Jana 


