
oBEC MALÝ SLAVKov
obecný úľad Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Obec MALY SLAVKOV

vyhlasuje

podl'a ustanovení $ 9a ods. 1 písm. a) zákona č.l38/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších
pľedpisov anazáklade ustanovení $ 281 aŽ $ 288 zákonač. 5l3/1991 Zb obchodného

zákonnika v znení ne skorš ích predpi sov

oBCHoDľÚ vnnEJNu SUŤAŽ

na pľenájom nebytových priestoľov - nehnuteľného majetku obce Malý Slavkov

1. Všeobecné infoľmácie a predmet Obchodnej verejnej sút'aže:

a) Pľenájom nebytových pľiestorov - nehnutel'ného majetku vo vlastníctve obce sa uskutočňuje
v súlade s uznesením oZ v Malom Slavkoveč.I79,zo día 10. 06. 202I.

b) Identifikácia vlastníka a vyhlasovatel'a obchodnej verejnej sút'aže:

obec Malý Slavkov

obecný úľad Malý Slavkov, Geľlachovská52,060 01 Malý Slavkov

Štatutárny zástupca: Ladislav oravec, starosta obce

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

č. účtu: 6ó08 1 820l4l InI
IBAN: SK561 I 1 10000006608182014

ICO:31984673
DIČ:2O2O710109
tel 0521 45224 00
mobil: 091I 540 317
e-mail : obec@obecmalyslavkov.sk

c) Pľedmet obchodnej veľejnej sút'aže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaŽe je prenájom nebytových priestorov _ potravín a k ním
prislúchajúcich skladových priestoľov o podlahovej ploche 73 m2, nachádzajucich sa na paľcele
C-KN 121, druh pozemku zastavane plochy, v k. ú. Malý Slavkov, vedených na Lv č.l, na adrese
ul. Gerlachovská č. 35 l 54
VyuŽitie nebytových priestorov _ Potraviny-ľozličný tovaľ

2. Dôvod prenájmu:
Ukončenie zmluvy o nájme nebytových pľiestoľov
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3. Podmienky obchodnej veľejnej sút'aŽe:

a) Ponúkaná cenaz^ pľedmet obchodnej veľejnej sút'aže:
Minimálna výška nájomného za predmet obchodnej verejnej súťaŽe nesmie predstavovat' sumu
nižšiu ako 2l0,- EUfumesiac.
Uvedená minimálna výška nájomného za prenájom nebytových pľiestorov je bez sluŽieb. SluŽby
spojene s uŽívaním nebytových pľiestorov (energie, voda a pod. ) podľa spotľeby sú účtované
osobitne a hľadí ich nájomca.
Záujemca uhľadí výšku nájomného zatri po sebe nasledujúce mesiace - tľojmesačný depozit.
Doba prenájmu: na dobu neurčitú' so skúšobnou dobou 1 rok.
Výpovedná lehota: trojmesačná.
V prípade neuhĺadenia nájomného alebo iného porušenia stanovených podmienok VoS výpoveď
okamžitá.
Prípadné stavebné'úpľavy súvisiace s pľedmetom podnikania si hľadí záujemca.
Záujemcamusí splňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania

b) Pľávovyhlasovatel'a
Vyhlasovateľ v súlade s ustanovením $ 283 zákona č. 5I3lI99l Zb. obchodného zákonníka si
vyhľadzuje právo odmietnuť všetky pľedloŽené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne
vyhodnotené ako nevýhodné, kedykoľvek sút'aŽ zrušiť, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje pľávo predĺziť lehotu a vyhlásenie výsledku súťaŽe.

Navľhovatelia nemajú nárok na náhĺadu nákladov spojených s účasťou na súťaŽi.

c) obhliadka nehnutel'ného majetku
Dátum a čas vykonania szickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej suťaže si moŽno
dohodnúť v pracovných dňoch po dohode so starostom obce Ladislavom oravcom, mobil: 09l1
540 317, e-mail: starosta@obecmalyslavkov.sk

d) Spôsob a termín vyhlásenia obchodnej verejnej sút'aže
Siú'až sa začina dňom jej zveľejnenia na internetovej stránke www.obecmalyslavkov.sk a na
úradnej tabuli obce Malý Slavkov, t. j. dňom 14.06.202l.

Uzávierka na predkladanie ponúk končí 30. 06. 202I o 12.00 hod.

otváľanie obálok s návrhmi a vyhodnotenie súťaŽných návrhov uskutoční komisia určená
staľostom obce dňa 01. 07. 202l. Do 3 dní od vyhodnotenia vyhlasovateľ - obec Malý Slavkov
písomne oboznámi účastníkov suťaže s výsledkom obchodnej veľejnej sut'aže.

e) Predkladanie ponúk:

obsahovať adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 2 a adresu účastníka.

Slavkove najneskôr do 30. 06. 202l, do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným
označením: ,,obchodná veľejná súťaž - prenájom nebytových priestoľov _ neotváľat"'.

stanovených podmienok súťaŽe' nebude do súťaŽe zaradený.

voči obci Malý Slavkov.
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0 Obsah ponuky:

podnikateľský subj ekt.

v návrhu, podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka,
ktoľý je opľávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o opľávnení podnikat'.

nebytových pľiestorov je oboznámený v plnom rozsahu a v budúcnosti si nebude od obce
nárokovať žiadne opľavné pľostriedky.

V prípade, Že ponuka nebude obsahovat' niektorý z vyššie uvedených dokladov' bude ponuka zo
suťaže vylúčená.

g) Kľitéľiá hodnotenia ponúk
Ponúknutá výška nájomného za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu
niŽšiu ako 210,- EUR/mesiac.

Poradie návľhov účastníkov sa určí podľa:

tejto VSo), je dňom podpísania Zmluvy o nájme nebytových pľiestorov medzi nájomcom
a prenajímatel'om obcou Malý Slavkov.

4. Uzatvorenie zmluvy:
a) Uspešný uchádzačje povinný uzatvoriť Zmluvu o prenájme nebytových priestor do 3 dní od
doručenia oznámenia výsledku obchodnej verej nej súťaže.

b) Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaŽe, vyhlasovateľ bude rokovať o uzatvorení
predajnej zmluvy s ďalšími účastníkmi sút'aŽe v poradí, v akom sa umiestnili v obchodnej verejnej
súťaži.

c) Prenajímateľ vydá nájomcovi dva originály Zmluvy o prenájme nebyových priestorov.
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V Malom Slavkove, dňa 14. 06.202I
ŕ

Ladislav Oravec *
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starosta obce Malý
)

*




