
Vyhlásenie podmienok prenájmu nehnuteľného majetku  obce Kanianka 

formou priameho prenájmu 

 

 

Obec Kanianka vyhlasuje na základe  § 9a ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n. p. a v zmysle čl. 9 bod 2 a3 VZN č.5/2019 Zásady 
hospodárenia s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019 zo dňa 5.6.2019   
prenájom nehnuteľného majetku obce formou priameho prenájmu vybranému záujemcovi. 
 
1/ Predmet: nebytový priestor 

    Nebytový priestor  vo vlastníctve obce Kanianka, zapísaný na LV č.  1, k. ú. Kanianka, 

obec Kanianka 

-  BAR PANORÁMA  v rozsahu výmery  98 m2   nachádzajúceho  sa na 1. nadzemnom podlaží  

v polyfunkčnom  objekte  –  Dom  kultúry.  SNP  584/3,  v  Kanianke ,  na pozemku registra 

„C“ KN, parc. č. 1674/775, zapísanej na LV č. 1 , k. ú. Kanianka 

 

2/ Obhliadka predmetu  majetku 

Záujemci si môže  predmet prenájmu obhliadnuť v obci  Kanianka, kontaktná osoba : p. 

Bielický , riaditeľ DK, č. t.:  0917331694 

 

3/ Cenová ponuka 

Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky a účelu využitia priestoru podpísaný fyzickou 

osobou, pri právnickej osobe štatutárnym zástupcom v súlade so špecifikáciou a podmienkami 

nájmu uvedenými v „nájomnej zmluve“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a je 

záväzná pre každého  uchádzača.  

Návrh môžu záujemcovia predložiť osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením “ 

Neotvárať – prenájom PANORÁMA“, ktorá je vložená do druhej obálky  na adresu Obec 

Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka.  

Ponuky predložiť v termíne  do 21.10. 2019  do  15.00 hod. 

Fyzická osoba predloží písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných 

údajov. 

Výberová komisia skontroluje včasnosť a úplnosť ponuky, v prípade, že ponuka nesplní jedno 

z kritérií, bude zo súťaže vyradená. 

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie 

návrhov. 

 

 

 



 

 

4/ Otváranie obálok 

Otváranie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej OZ dňa 23.10. 2019 o 10.00 

hod. Komisia uskutoční vyhodnotenie ihneď po otvorení obálok, predloží zápis z vyhodnotenia 

ponúk na schválenie starostovi. 

5/ Kritéria súťaže 

Obec Kanianka stanovuje pre tento nájom majetku nasledovné kritéria:  

- Najvyššia cena (najvýhodnejšia cenová ponuka) 

- Účel využitia 

V Kanianke dňa 25.09. 2019 

 

................................................. 

        Ing. Ivor Husár v.r. 

Starosta obce 
 

 


