Základná škola Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytového priestoru.
Ide o nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte školy so samostatným vchodom - časť ŠKD (tri učebne so
sociálnym zariadením) o rozlohe 130,5 m2.
Priestor je vhodný na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Minimálna cena za nájom nebytového priestoru je 3,50 €/m 2/rok.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
Súťažiaci môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA OBSADENIE NEBYTOVÉHO PRIESTORU (časť ŠKD) – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr
do 13.11.2017 do 15.00 hod. na MsÚ, sekretariát primátorky mesta, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.
Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať na:
Základnej škole Pugačevova 1381/7 v Humennom, tel. 057/7753183 a na internetovom sídle mesta Humenné –
www.humenne.sk v sekcii samospráva mesta (Nebytové priestory VOS).
Návrh nájomnej zmluvy musí obsahovať:
- meno/názov a adresu uchádzača
- identifikačné údaje - IČO alebo rodné číslo
- účel nájmu
- ponúkanú cenu za m2/rok
- návrh nájomnej zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
Pozn.: Ponúkaná cena nemá byť nižšia ako je uvedená minimálna cena za nájom nebytového priestoru za
m2/rok podľa druhu využitia priestoru.
Uvedená minimálna cena za nájom nebytových priestorov je bez služieb. Služby spojené s užívaním (energie,
voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne, hradí ich nájomca.
Platba nájomného za nebytový priestor: prvá platba je vo výške trojmesačného nájomného, ďalšie platby sú
mesačne.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho
uchádzača.
Technické informácie o voľných nebytových priestoroch Vám budú poskytnuté na riaditeľstve ZŠ Pugačevova
1381/7 v Humennom, tel. 057/7753183.
OBHLIADKOVÝ DEŇ je 06.11.2017 od 10.00 hod. do 12.00 hod., prípadne iný termín je možné dohodnúť na
ZŠ Pugačevova 1381/7 Humenné, tel. 057/7753183.
V Humennom 23.10.2017
PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy, v.r.

