
STEZ - príspevková organizácia mesta spišská Nová Ves
plenaime nebytové přiestory

sTEz spišská Nová vés
nazáklade§13ods 5zákona č.369/!99azb. o obecnom zriadeníV platnom znenía § 9a ods,9 2ák,
S\p č, I38 '99l Zo o najerkl oo( v p dtl orr 1re.r,

_ tÝmto oznamuie,
žé hodlá prenechaťdo nájmu NEBYTovÝ PRtEsŤoR v spišskei Novej Vsi,
1, V obj€lce lng Kožucha í0 (,,Futbalový štádión") v píie§toroch a.tministratívnej
parcéIe KN 2574/í:

budovy, súp. č. 848 na

V cenovej ponuke musí byť uvedené c€lé meno záujemcu, dátum narodenia
adresa jeho trvalého pobytu (bydliska/ IČo

.e'rova po1(lio -.rU., oyť podaná vÝluÉne v pl§omnej (l ee-krron|.1e],forme
porutara céna náimu musi byť vYJADRENÁ JEDNÝM čísELNÝM úoAloM,

pr eslor požostáVajú.i z 2 miesinosti o ploche spolu 25,50 m2
pr]estor pozostáVa]úci z 1 miestnos! o p oche 11,20 m2
sTEz poža.luje od záuiem€u ponéch ať .Ioteraj ŠÍ ÚČel využitia pIi€storu, a to na kancelárske

pri€story.
Nájomné bude určené podl'a zásad predaia a nájmu nehnut€l'ného mai€tku mesta spišská
Nová ves v platnom zneíí, ktoré sú uv€rejnené na intérnetovej stránke mesta:
www.spi§skanováves.eu (obča n / pod nikatel' ' ako vYbaviť? ' kúpa/píedaj/Prenájom).
sTEz spišská Nová ves uzavřie nájomnú zmtuvu 50 záujemcom, ktorý ponúkne náiomné
minimálne vo výške určené citovanými zásadami.
V zmysle podslaty § 9a ods, 5 zákona SNR č, 138/1991 Zb. o rna]erku obcí V platnom znení, sTEz
týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk so závážným uvedením účetu využitia
píiestorov pře záuj€mcov o nájom Uvedených nebytových priestorov, pondelok - piatok 8,oo_
t3,oo . naineskor však do 1o,oo hod. dňa 16. 03. 2or2, a to výtúčne na sekretariáte sTEz| za
Hořnádom 15, o52 o1 spišská Nová ves.
Predmetom tohio zámeru je vÝBER NAJVHoDNEJŠEJ PoNUKY na prenajom hore UVedených
priesťorov, prLčom záujem.a o ]ch prená]om le pov]nný pri podávani cenovej ponukV sa ladiť
nasl€dUjúciíni podrnienkaíni I

záujemca o přiestor móže podať iba jednu konkrélne a jed|označne formulovanu cenovú

a úplná

cenová ponuka musi byť uved€ná v eurách zaokrúhlených na celé €urá,
cenová ponUka musi byť zá!jemcom vlasrnoručne Podpísaná,
cenoVé ponuky,musia byť godávané výlučne v zalepenej obálke, nd ktor€] bude 2reterne

uvedené: ,,NEoTVARAT - NEaYTovE PRIEsToRT',
možnosť menit'l opravovaťal€bo dopÍňaťdoručené ponuky záUiemcami sa vylUčUje.

sTEz spišská Nová v€s si vyhradzuje právo odnr]elnuť všetky doručené ponuky, prena]om
pr estorov touto formou prenájmu nerealrzovať, zrušiť, rneniť podmlenky prenájmu, predížiť lehottj na
přédkladanie cenových ponúk, pričom tieto skutočnosti budú oznámené spósobom
a prostriedkami, ako boli vyhláserlé.
Návrhy, ktoré nebudú spíňaťjednU alebo viac podmi€nok uv€.lených v tomto materiáli, budú
z hodnotenia vylúčené.
KAŽDÝ ZÁUJEMCA O PRENÁJOM HORE UVEOENÝCH PRIESTOROV PODANÍM SVOJEJ PiSOMNEJ
CENOVEJ PONUKY POTVRDZUJE, ŽE PRISTUPUJE NA PODMtENKY UV€DENÉ V TOMTO
MATERIALL
obhliadku ponúkaíých piestorov z.bezpečlje STEZ - správa telovýchovných zariadení, Za
Hornádom 15, Sp, NoVá Ves, mobil 0903 405466 , p Patrik Brezovaj prevádzkar futbalového šťadióna
o nájomcovi citovaných prie§torov ,ozhodne riaditel'sTEz po Píerokovaní v kolégiu Přimátora
mesta spišská Nová ve§? přičom každý záui€mca, ktorý podá cenový návřh na prenáiom hoře
uvedených přiestorov, bude o priiatom rozhodnutí iníoímovaný Písomne, a to v lehote do 30_
tich dní odo.!ňa doruč€nia cenovej ponuky.
schvá|ený nájomca Priestorov bude náiomnú zmluvu uzatváíať na základe výzvy sTEz-u v
sPišskej Novej Vsi. v pripade, ak schválený náiomca prie§torov nepřistúpi na uzavťetie
náiomn€j zmlUvy v lehote 15 dní od dorUčenia výzvy na j€i užavíeti€, takáto skutočnosťsa
bude považovaťza odstúp€nie záujemcu od zámeíu hore Uvedené priestory prenaiaťa sTEz
spišská Nová ves ich ňóže Ponúknuť na prenáiom inému záuiemcovi,

q,b
Ján Magdoško
riaditeL STEZ

V Spišskej Novej Vsi,29.02.2012


