
Zámer prenájmu obecného majetku 

 

V súlade s § 9 a) odst. 9 zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov, obec Kanianka vyhlasuje zámer prenájmu obecného 

majetku formou obchodnej verejnej súťaže: 

1. priestor v budove obecného úradu ul. SNP 583/1, o výmere 30,13 m
2
   

2.  priestor na ulici Bojnická cesta 593/40, (bývalá stávková kancelária) 

o výmere 8 m
2 
  

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

Minimálna cena za 1 m
2 
-  20 €/ rok bez energií.   

Účel nájmu:  prevádzkovanie predaja, prípadne poskytovanie služieb. 

Obhliadku priestorov si môžu uchádzači dohodnúť vopred na tel . č. 0905 554 

006; 

Obec si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť 

súťaž; 

V prípade, že víťaz súťaže nepodpíše nájomnú zmluvu, víťazom sa stáva ďalší 

uchádzač vo vyhodnotenom poradí, ktorý ponúkne ďalšiu najvyššiu cenu 

minimálne vo výške 20 €/m
2/ 

rok;  

Návrhy v písomnej forme uchádzači doručia v zalepenej obálke s označením 

„Verejná súťaž prenájom obecného majetku neotvárať“ do podateľne OcÚ, SNP 

583/1, 972 17 Kanianka , v termíne do 26.3.2013 do 13,00 hod.; 

Do súťaže nebudú zaradené návrhy, ktoré budú predložené po lehote určenej 

v týchto podmienkach; 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 

Komisia vyberie najvhodnejší z predložených  návrhov v zmysle stanovených 

podmienok a odporučí obecnému zastupiteľstvu schválenie prenájmu; 

Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu je najvyššie ponúknutá cena za 1 m
2
 

a prijatie súťažných podmienok; 

Uchádzač v predloženom návrhu uvedie  – predmet nájmu o ktorý má záujem,   

cenu za 1 m
2
/rok, označenie uchádzača súťaže - u právnickej osoby a fyzickej 

osoby podnikateľa: obchodné  meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma 

právnickej osoby, IČO, DIČ, alebo IČ DPH, označenie  štatutárneho orgánu 

s uvedením oprávnenosti ku konaniu, tel. kontakt;    fyzická osoba nepodnikateľ 

uvedie -  meno, priezvisko, rodné priezvisko,  dátum narodenia, rodné číslo, 

miesto trvalého pobytu,  štátna príslušnosť,  tel. kontakt;  

Na základe výsledkov súťaže schváli prenájom  obecné zastupiteľstvo; 

Otváranie obálok vykoná  komisia v zložení: Jaroslav Šagát, Ľudovít Pös, Ing. 

Katarína Kiššová, Stanislav Daumer , dňa 26.3.2013 o 16,00 hodine. 

 


