
zverejncné dňa, ..(,ť*.?:.tr
Úěinné dňa:

Mestská čast' Košice - Nad jazerom, Poludníková 7,040 12 Košice

podťa § 9a zákonaě. 138ll99I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
na

priamy prenájom nebytových priestorov

vedených vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Nad jazerom.

Predmet prenájmu:
Nebytové priestory vhodné na účely zriadenia obchodnej prevádzky sa nachádzqúv obchodnom
centre Cingov, Uralská č. 3, 040 12 Košice, katastrálne územie Jazero, zapisané na liste vlastníctva
č.13783, súpisné číslo stavby 2736, na poschodí v celkovej výmere 158 m'.

Minimálna cena za prenájom ěiní 27,00 €l mzl rok za predajné priestory vo výmere l09 m'
a 13,00 €l m'l rokza servisné priestory vo výmere 49 m' (bez služieb s nájmom spojených).

Trvanie zmluvv:
Prenájom priestorov na dobu neurčitú.

Lehot_v:
1. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 13.06.2014 do 12,00 hod. (Ponuka musí

zaevidovaná v podatefni miestneho úradu Mestskej časti Košice - Nad jazerom
B.06.2014 do 12,00 hod.)
Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 15 kalendárnych
po vyhodnotení výberu.
Prenajímateť si vyhradzuje právo na zrušenie tohto výberu ibez udania dóvodu.

Cenová ponuka musí obsahovat':

1. Prihlášku - ponuka prenájmu nebyových priestorov s uvedením názvu a adresy záujemcu

a s uvedením cenovej ponuky v €lmzlrokpre predajné priestory a servisné priestory.
2. Overenú kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov prípadne iný

relevantný doklad.
3. Podnikateťský zámet záujemcu,
4.Čestnévyhlásenie záujemcu,ženiejeosobouvzmysle §9aods.6aJ zékonač. I38ll991 Zb.

o majetku obcí v znení zmien a doplnkov.
5. ČÓstné vyhlásenie, že voči záujemcovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,

v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu Pre nedostatok majetku.

6. Súhlas záujemcu io .p.u"orraním osobných údajov v zmysle §l1 zákOna č. l22l20l3 Z, z,

o ochrane osobných údajóv v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom boli PoskYtnuté na

vedenie evidencie.

Ďalšie podmienky:

1.Cena prenájmu bude stanovená prenajímateťom po zhodnotení predloŽeného Podnikateťskélro

zámeru. Minimálna cena zaprenájóm uvedená vyššie je len orientačná pre stanovenie minimálnej

hranice ceny prenájmu.
2. Náklacly ú8astnítov spojené s účasťou v priamom prenájme sanepriznávďlu.

3. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor^uchádza len ieden záujemca, tento móŽe bYt'

pr"nquty tomu záujemcovi, ak akceptuje podmienky stanovené touto ponukou.

+.rr*ili^ateť si vyhradzqeprávo odÁietnuť všetky predložené cenové ponukY na Prenájom
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/ a ukoněiť priamy prenájom ako neúspešný alebo ho zrušiť.
5. Mestská časť upozorňuje záujemcov na možnosť uskutočniť obhliadku ponúkaného nebytového
priestoru pred podaním cenovej ponuky. (Kontakt pre termín obhliadky nebytových priestorov:

Odd. finančné a správy majetku 05513027731,05513027730).
6. Cenovú ponuku žtadame predložiť osobne alebo poštou na adresu: Mestská čast' KoŠice -

-Nad jazerom, Poludníková 7, Košice.
7. Cenová ponuka musí bý' predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke oznaČenej

heslom:,,pRENÁJou Čnvcov- NEOTVÁRAŤ! "
8. Cenová ponuka bude vypracovaná v eurách. Na cenové ponuky vypracované v iných menách

nebude prenajímateť prihliadať. V prípade, že uchádzaě nie je platcom DPH, osobitne na túto

skutočnosť prenaj ímatela upozorní.

Predložené cenové ponuky budú komisionálne otvorené, pričom kritériom hodnotenia bude

podnikateťský zámer (sortiment a charakter prevádzky) a ponúkaná cena v €lm'lrok.

V Košiciach, dňa 27.05.2014

-{/ - ---:-- ---- ----
NrVPr. Anna Jenčová
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