
sTEz - príspevková organizácia mesta spišská Nová Ves
prenajme nebytové priestory

sTEz spišská Nová ves
na 7áklade § 13 ods, 5 zákona č, 369/1990 Zb, o obecnom zriadeniV plaLnom zneníě § 9a ods.9 zák,
SNR č, 138/1991 Zb, o majeLku obciv plalnom zneri

týmto ožnamuie.
že hodlá Prene€haťdo nájmu NEBYTovÝ PRIEsToR v spišsk€i Novej Vsi, a tot
1 , V objékte lng Kožucha 1 0 (,, Futbalový štadión ") v priestoíoch adm inistratívnej budovy, súp, č, 848 na
parcele KN 2574/1:
r. Poschodi€:

. Dr]estor po2ostáVajúcj z 1 mleslnosl] o pioche 5polu 11,82 m2

. sTEz požaduje od záuiem€u ponech ať doteřaiši úč€lvyužitja priestoru, a to na kan.elářske

Nájomné bude určené podl'a zásad predaja a nájmu nehnutel'ného majetku mesta sPišská
Nová v€s v platnom znení, ktoré sú uverejnené na inteín€tovej stránke rnesta:
Www.spis§kanovave§.eu (olrčan/podnikatel' . ako vyt avit? - kúpa/predaj/pr€náiom).
sTEz sPišská Nová v€s Uzavrie náiomnú zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne náiomné
minimáln€ vo výške určené citovanými zásadami.
V zmysLe podstaty § 9a ods, 5 zákona sNR č 138/1991 zb. o majetku obciVpatnom znení, sTEz
týmto stanovUj€ l€hotu na dořučénie €enových ponúk so žáváz.,ým uved€ním úč€lu vYUžitia
přiestorov pře záuiemcov o nájom Uvedených nebytových priestorov / pondelok - piatok a,o0-
r3,o0 , naineskór však do 1o.oo hod, dňa 31. 0r, 2012, a to výlučne na §ek.étariáte sTEz, za
llornádom 15, 052 o1 spiŠská Nová ves.
Predmetom tohlo zám€ru je vÝBER NAJVHoDNEJŠEJ PoNuKY na prená]om hore uVedenÝch
prestorov, pličom Záu]emca o ch prená]om l€ pov]nný pn podéVanícenoVej ponuky sa rradiť
nas edujúcim podm enkam :

. žé,rjeňca o píie§tor móže podať ibajednu konkretne a Jednoznačne formLr]oýanLlr c€novú ponuku,

. V ce.oVeJ ponuke musí b}-t' utedené c€lé meno záuiemcu, dátum narodenia a úplná adře§á jeho
tr!alóho pob"Ytu (bydliska) Ičo;

. cenová ponlka musí byť podaná rýlučne y pisomn€j (nje e ektron ckej) form€ s iým, že po|úka|á c€n!
nájmu musi blt'\TJADRENA JEDNYM CI§EL],i!M UDAJOM,

. cenov; pon|]ka mlsi byť L]vedená v €uniah z:rokrúhl€ních na celé euřá,

. c-"nová ponLrka mL]si byť žállern.om vla§tnoručne podpisaná,

. cei]cvé ponLrky musla byť podávané výlučn€ v záIepenej obálke, n. ktor€] blde z.ete'ne uved€néi
,,NEOTYARAT - NEBYToVE PRIESTORY,,

. možnosť menit1 opravovat'alebo dopíiat' do.Ua€ne pon ul§, zá ujemca mi ra rylučujc,
sTEz spišská Nová Ves si vyhřa.luuie přávo odmietnUť Všetky dóručené ponuky, prenal^m
p.iestorov !ou!o foríno! prenájm! nerealižovať,2rušiť, men]É podnr]enky prenáJmu, PredÍžiťlehotu na
predkladaňie cenových ponúk, pričom tieto skutoČnosti budú ožnámené spasobom
a pro§triedkami, ako boíi vyhláséné.
Návrhy, ktoré nebudú spíňaťiednu alebo viac podmiénok uvedenÝch v tor$to mateíiáli, budú
ž hodnolenia vylúčéné.
KAŽDÝ ZÁUJEMCA O PRENÁJOM HORE UVEDENÝCH PRIESTOROV PODANÍM SVOJEJ PiSOMNEJ
CENOVEJ PONUKY POTVRDZUJE, ŽE PRISTUPUJE NA PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO
MÁŤEŘtÁLt.
obhliadku ponúkaných Priesto.ov zabe2pečuje sTEZ - spráVa !e]ovýchovných zariadení, Za
Hornádom 15, Sp. NoVá Ves, te],: 053 4421392, mobll 0903 1a5466 , p. Pařlk Brezova] - prevádžkar
fUiba]oVého šiad]óna
o náiomcovi citovaných priestorov íozhodne riaditel's7Ez po př€rokovaní v kolégiu primátořa
mesta spišská Nová ves. pričom každý záuiemca, ktorý podá cenový návrh na prenáiom hore
uvedených pri€stořov, bude o prijatom rozhodnutí iníořmovaňý písomne, a to v lehote do 30_
ti€h dní odo dňa doruč€nia cenovej ponuky.
schválený náiomca Pri€storov bude nájomnú zmluvu uzatvárať na zákaade výzvy sTEz-u v
spišske.i Novei vsi. v prípade, ak schválený náiomca priestorov nepřistúpi na Uzavretie
náiomnej zmluvy v lehote 1s dni od doručenia výzvy na iej uzavretie, takáto skutočnosťsa
bude považovať2a oclstúpenie 2áujemcu od zamer hore Uved€né priestory píenajaťa sTEz
spišská Nová ves iCh moze ponúknuť na preíájom inému 2aUjemcov\
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