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VEC
Zverejnenie zámeru na priamy nájom majetku Žilinského samosprávneho kraja

Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín, (ďalej len
vyhlasovateľ)– ako správca majetku vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja
podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, po posúdení využitia predmetného majetku
a udelení súhlasu zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný nehnuteľný
majetok formou priameho nájmu:
1.Predmetom nájmu je časť nebytového priestoru – vstupnej haly budovy školy
Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne-Kňažej o výmere 2 m2, t.j. 2
krát po 1 m2, parcela . č. 243/1, nachádzajúca sa v katastrálnom území Kňažia, zapísaná
na LV č. 3830, súpisné číslo 404.
2. Podmienky nájmu –najnižšia ponuková cena nájmu vyhlasovateľa:
Nájomné je určené v súlade s par.9a ods.9 zákona č. 446/2001 Zb. z. a to minimálne 300
€/ m2 / rok + úhrada nákladov spojených s nájmom
3. Účel nájmu - prevádzkovanie 1-2 ks občerstvovacích automatov s nealkoholickými
nápojmi a drobným občerstvením
4. Predpokladaná doba nájmu je 1 rok , začiatok doby nájmu podľa dohody
5. Lehota na doručenie ponúk: Písomnú ponuku je potrebné predložiť na sekretariát
vyhlasovateľa, alebo doručiť poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na
sekretariáte vyhlasovateľa do 25.08.2014 do 12,00 hod.
Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej heslom: PZ SOŠP č. 2/2014,
NEOTVÁRAŤ!
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Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov,
sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel
využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch
vykonávať.

6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu prípadne
odmietnuť všetky ponuky. Trojčlennú komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje
vyhlasovateľ , ktorý uzatvorí s víťazom nájomnú zmluvu.
7. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 18.7. 2014 v čase od 08:00 h. do 13:00 h.,
prípadne podľa osobitnej dohody na tel. čísle 0904962072. Informácie o predmete nájmu je
možné získať u kontaktnej osoby: Marcela Gallová.
Všetci záujemcovia, ktorí predložia ponuky, budú o výsledku informovaní.

S pozdravom

Ing. Adriana Bellová
riaditeľka školy
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