
Obec Kanianka vyhlasuje dňom 10.2. 2020 súťaž o najvhodnejší návrh  na 

prenájom nehnuteľného majetku  obce Kanianka  

 

 

Obec Kanianka v súlade so zámerom schváleným uznesením OZ č. 459/2018 zo dňa 27.6.2018, 

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 a 3 VZN č.5/2019 Zásady hospodárenia 

s majetkom obce schválených uznesením OZ č. 104/2019, dňa 5.6.2019, súťaž o najvhodnejší 

návrh na nájom nebytového priestoru v k. ú. Kanianka formou priameho prenájmu vybranému 

záujemcovi s nasledovnými podmienkami: 

 

 Predmet súťaže:  

 

1. Prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v podstavanej časti technického 

podlažia v obytnom dome U-1 v Kanianke na Školskej ulici č.p. 589 , vchod č.7 , 

zadný vstup, priestor sušiarne a rezervy , v Kanianke, k.ú. Kanianka, v celkovej 

výmere 32,13 m2 , na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1674/313, zapísanej na LV č. 

1098, , k.ú. Kanianka (bývalá posilňovňa ).  

 

2. Minimálna výška nájomného :  17,70 €/m2/rok 

3. Doba nájmu: nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú  

od  01. 03. 2020 do  28. 02. 2023  

4. Podmienky prenájmu – ostatný obsah zamýšľanej zmluvy – viď návrh nájomnej 

zmluvy 

Podmienky súťaže: 

1. Záujemca o nebytový priestor podáva do súťaže: 

- súťažný návrh 

- návrh nájomnej zmluvy 

- súhlas so spracovaním osobných údajov 

2. Súťažný návrh podá predkladať v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Bude 

obsahovať:  

- Identifikáciu navrhovateľa 

- vymedzenie predmetu prenájmu 

- výšku ponúkaného nájomného 

- vyjadrenie súhlasu so súťažnými podmienkami 

- účel využitia priestoru 

Záujemca o nebytový priestor môže predložiť iba jednu ponuku. Návrh nájomnej zmluvy 

musí byť podpísaný predkladateľom návrhu a je potrebné ho predložiť v dvoch vyhotovenia 

v slovenskom jazyku. 

3. Označenie navrhovateľa (nájomcu) v nájomnej zmluve musí byť nasledovné:  

• u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, DIČ, meno osoby/osôb, 

ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, (IBAN), z ktorého bude 

poukazované nájomné, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a č. zápisu, kontakt 



• u fyzickej osoby: meno a priezvisko, rodné meno, stav, dátum narodenia, rodné číslo, 

miesto trvalého pobytu (v prípade manželov rovnaké údaje o manželke). 

 

Časový priebeh súťaže:   

1. Termín predkladania súťažných návrhov: 

Súťažný návrh, návrh nájomnej zmluvy a súhlas so spracovaním osobných údajov doručia 

navrhovatelia písomne v zapečatenej obálke v termíne do 24.02. 2020  do  15.00 hod. na adresu 

Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke 

s označením “ Neotvárať – prenájom Školská 589“.  

2.  Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. Oprava chýb v predložených 

návrhoch sa vylučuje. Predložený návrh 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.  

3. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov: 

Vyhodnotenie súťažných návrhov je neverejné a uskutoční sa komisionálne.  

Kritériom pre výber je návrh, ktorý bude pre obec najvýhodnejší pri zachovaní východiskovej 

ceny ako minimálnej. Prihliada sa na cenu, účel nájmu a ostatné zákonné náležitosti. Výberová 

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

bude zo súťaže vyradená. Komisia uskutoční vyhodnotenie ihneď po otvorení obálok, predloží 

zápis z vyhodnotenia ponúk starostovi. 

 

Ďalšie podmienky súťaže:  

1. Návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 

súťaže, od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť.  

2. Do súťaže nebude zahrnutý návrh predložený po lehote určenej na predkladanie súťažných 

návrhov.  

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako 

neúspešnú alebo ju zrušiť.  

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže.  

5. Náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú. 

 

V Kanianke dňa 10.2.2020 

 

 

            Ing. Ivor Husár v.r. 

        starosta obce 

 

 



 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 Osobné údaje Poskytovateľa:  
Meno a Priezvisko :  
Dátum narodenia :  
Trvalý pobyt :  
a manželka 
 Meno a Priezvisko :  
Dátum narodenia :  
Trvalý pobyt :  
 
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:  
Obec Kanianka, SNP  583/1, 972 17  Kanianka, (+421 46 5400615)   

 Účely spracovania : Nájomná zmluva uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka na 

nepodnikateľský účel. 

 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

 Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu 

       Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich 

osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných 

údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej 

ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, 

nositeľa rodičovských práv a povinností.  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 

likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými 

mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným 

všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

Práva Poskytovateľa osobných údajov:  

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou 

formou na adrese Prevádzkovateľa,  

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 

opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako 

aj právo na prenosnosť údajov,  

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov 

v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

                                                                                                          _____________________  

                                                                                                                            Podpis 

 


