
Predložené na rokovanie X. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 12.07.2019 k bodu I. 
 

Úvod 
(doplnený materiál) 

 
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže 

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších 
predpisov /ďalej len zákon/, schválilo MsZ v Lipanoch dňa 13.6.2019 návrh na určenie 
spôsobu nájmu nebytového priestoru na zriadenie ortopedickej ambulancie v budove 
polikliniky Lipany (Medicum) súpis.číslo 579 vo vlastníctve mesta Lipany, o výmere 35,13 m2 
a podiel na spoločných priestoroch realizovať podľa § 9a ods. 9 zákona, t. j. verejnou 
obchodnou súťažou.  
 
Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:  
- ponúkaná výška nájomného za m² prenajatého nebytového priestoru nesmie byť nižšia ako 
je stanovená v Zásadách pre daný typ prevádzky (uvedená v bode 1. a článku 2, bodu 5. 
Zásad) 
- ambulancia v prevádzke min. 2x do týždňa 
- povinnosť zapojenia sa do projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) 
 
K vyhodnoteniu ponúk a vybratiu najvhodnejšieho návrhu zasadla komisia, ktorú vymenoval 
primátor mesta Lipany Ing. Vladimír Jánošík dňa 8.7.2019 o 15,00 hod v zasadacej 
miestnosti MsÚ v Lipanoch v nasledovnom zložení: 
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta  
Mgr. Ľudmila Verešpejová, poslankyňa mestského zastupiteľstva 
Ing. Beáta Figurová Bedlovičová, oddelenie výstavby 
PhDr. Jozef Križalkovič, projektový manažér MsÚ 
MUDr. Kornel Brosch, člen komisie za oblasť zdravotníctva 

 
Členovia komisie skonštatovali, že v lehote určenej na predloženie ponúk boli do obchodnej 
verejnej súťaže doručené dve ponuky v zalepenej obálke v predpísanej forme: 

1.) MEED, s.r.o., Ražňany 385, 082 61 Ražňany,  doručená 28.6.2019 o 11,20 hod. 
2.) ORTHON, s.r.o., Štúrova 12, Šarišské Michaľany, doručená 28.6.2019 o 13,40 hod. 

 
Podľa ustanovenia bodu 9. Obchodnej verejnej súťaže jediným kritériom na vyhodnotenie 
súťaže bola výška ponúknutého nájomného. Obchodná spoločnosť ORTHON, s.r.o., 
Štúrova 12,  082 22 Šarišské Michaľany ponúkla za nájom nebytového priestoru sumu vo 
výške 25,00€/m2/rok a tým splnila  ustanovenie bodu 9. Obchodnej verejnej súťaže. 
Ponúknutá výška nájomného je zároveň vyššia ako výška nájomného určená v Zásadách 
mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov, účinných od 1.1.2006. 
 
Záver: 
Komisia navrhuje vyhlasovateľovi OVS uzatvoriť zmluvu o nájme nebytového priestoru na 
zriadenie ortopedickej ambulancie s obchodnou spoločnosťou ORTHON, s.r.o., Štúrova 12, 
082 22 Šarišské Michaľany, nakoľko táto obchodná  spoločnosť ponúkla najvyššiu cenu za 
prenájom nebytového priestoru. 
Komisia odporúča  vyžiadať od úspešného účastníka súťaže doplňujúce informácie a to: 
1.) kým bude vykonávaná ambulantná činnosť 
2.)  overiť zmluvný vzťah o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poisťovňou Union, a.s.  
Obratom bola obchodnou spoločnosťou ORTHON, s.r.o. doručená Zmluva o poskytnutí 
zdravotnej starostlivosti s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. a odpoveď na doplňujúce 
otázky v tom zmysle, že ortopedická ambulancia v Lipanoch bude zabezpečená 2 dni 
v týždni MUDr. Onderčom po konzultácii s poisťovňami a MsÚ Lipany. 
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Návrh na uznesenie: 
MsZ v Lipanoch: 
berie na vedomie výsledok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na 
zriadenie ortopedickej ambulancie v Poliklinike Lipany, Námestie sv. Martina 9. 
 
V Lipanoch 10.07.2019     Ing. Mária Majirošová 
        evidencia majetku mesta 

 

 


