
 
 
                         

MESTO Nové Mesto nad Váhom 

Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyhodnotenie obchodnej  verejnej súťaže 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov (NP) nachádzajúcich sa na 

Námestí slobody 2/2 v Novom Meste nad Váhom. 

Obchodná verejná súťaž bola uverejnená v týždenníku Pardon, zverejnená na www.nove-

mesto.sk, a  na  úradnej tabuli  mesta. 

 Ku dňu 11.11.2019 (vrátane) do 10,00 hod.  boli do podateľne Mesta Nové Mesto nad 

Váhom doručené štyri súťažné návrhy. Mesto Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že 

obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov – 

Námestie slobody  č. 2/2  bola  úspešná. 

 

Úspešnými navrhovateľmi sa stali: 

 

NP č. 1 ( predajňa na prízemí, vchod od Námestia slobody) – Denis Szekfü, bytom Stará Turá 

s navrhovanou výškou podnájmu 168,00 €/m²/rok bez DPH s dobou podnájmu 10 rokov a 

účelom podnájmu – kaviareň, 

 

NP č. 6 ( kancelária č.207) – Greg & Rich, s.r.o., Dubčekova 14, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom s navrhovanou výškou podnájmu 50,10 €/m²/rok bez DPH s dobou podnájmu 10 

rokov a účelom podnájmu – kancelária spoločnosti a administratíva, 

 

NP č. 7 ( kancelária č.208) – Archpoint, s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom s navrhovanou výškou podnájmu 54,00 €/m²/rok bez DPH s dobou podnájmu 10 

rokov a účelom podnájmu – kancelária projekčnej spoločnosti, 

 

NP č. 8 ( kancelária č.209) – Svet dezertov, s.r.o., Hurbanová 14, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom s navrhovanou výškou podnájmu 50,00 €/m²/rok bez DPH s dobou podnájmu 10 

rokov a účelom podnájmu – sklad, kancelária. 

 

 

    Ing. Jozef Trstenský, v. r. 

                      primátor mesta 

Nové Mesto nad Váhom, dňa 03.12.2019 
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