
zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku

Stredná odborrrá Škola obchodu a služieb, ul. osvety č.17,Nov á Baňa ako
sPrávca nehnutel'nosti zverejňuje na základe Zásad hlspodárenia s majetkom
9,PlL91,18 bodu a) Platných od 1.3.2020 zámer na prenájom majetku
UBBSK formou ponukového lconania.

1.1predmet priameho prenájmu a účel využitia:
NebYtový Priestor nachádzqúci sa v nasleáovnej nehnutelnosti zapísanej na LV
Č, _5908,. katastrálneho územia lllová B.9ňu, evidovanom okresným úradom
v Zatnovici, katastrálnYm odborom Žarnovica : budova postavená na
pozemku parc. č.18 l 4 C KN, súp. č. 453,Tajch Nová Baňa
Prenajímané priestory o výmere : l36 m' ( piiestory Chaty )

OznaČenie budovY, v ktorej sir prenajímané priestory : Rekreačná chata
Ta.jch,č.453. Nová Baňa

2./Doba nájmu:
určitá na 1 rok

3.1Cena:
Výška nájomného podťa platných Zásaď pre
nájom a podnájom nehnuteťností a hnutel'ného
je 1572 €/ročne.
Minimálna c€na - nájom 1572 € lročne

určovanie qršky nájomného za
rnajetku vo vlastníctve ÚnnSr

4./ Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si móŽu predmet priameho prenájmrr obhliadnuť,, dňa 11,5.2a20
hod. do 11- hod., kontaktná osoba Ing.Mária Scňwarzová,a45l6855585

5./ Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný §lzickou osobou,
u Pl'ávnickej osoby jej Štatutárnym zástupcom. Cenoyú ponukŮ móžu predložit,
záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: SoŠ oaď, ul.osvety č.17, Nová
Baňa.
Ponuku rnóŽu záujemcovia predložiť najneskór v termíne do dňa 25.05,2020 do
l 1,00 hod. Cenová ponuka musí obsahovat' potrebné itientifikačné
Údaje, Ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmÚ, tel. kontakt., ťyzická
osoba PredloŽÍ aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu
plxného občianskeho preukazu



Podnikatelia a právnické osoby uvedú navyše ICO, DIC, predložia
kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra.

6./ Ďalšie poclmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov ponukovóho konania nepodá ponuku aspoň vo výške
minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podťa bodu 5, ponukové
konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neprevezme nebytové priestory a nepodpíše
nájomnú zmluvu do doby 1 týždha od podpísania zápisnice
vyhodnotenia ponukového konania prenájmu majetku, správca majetku osloví
ayyzye na prevzatie nebytoú.h priestorov záujemcu, ktorého cenová ponuka
bola druhá najvyššia v poradí alebo tretia najvyššia v poradí.

7./ Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej riacliteíom školy
dňa 29.05.2020 o 1 1.00 hod. Komisia predloži zápis z vyhodnotenia ponúk na
overenie a schválenie riaditel'ovi školy. Po schválení výsledku ponukového
konania budú všetci záujemcovia informovaní o jeho výsledkr"r.
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