ZÁMER NA PRENÁJOM
reklamnej plochy na Triede SNP v Košiciach
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice ako správca majetku vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9 a ods. 9 zákona č.446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom plochu
o veľkosti 203 m2 (7 m x 29 m) na východnej štítovej stene objektu Školského
internátu Strednej športovej školy na Triede SNP č.104 v Košiciach (so súpisným č. 399
na pozemku parcelné č. 1466/5, katastrálne územie Terasa, zapísaná na liste vlastníctva č.
7085), za účelom umiestnenia reklamy a to na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne
vo výške 8 120,00 €.
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu :
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
v uzatvorenej obálke označenej heslom „Nájom – ponuka, NEOTVÁRAŤ“ . Posledný deň
prijímania ponúk je 3.5.2019 do 1200 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie
dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca
predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.
Ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
- súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru
na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy,
- vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom
prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
- účel využitia prenajatého priestoru,
- cenovú ponuku.
Reklamná plocha sa nemôže použiť na propagáciu fašizmu, rasovej, náboženskej alebo inej
protizákonnej diskriminácie, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, a to ani písmom
alebo obrazom, včítane hanlivých nápisov priečiacich sa všeobecne uznávaným hodnotám.
Kontaktná osoba/ informácie: Ing. Jaroslava Drabyčová, t. č. 055/6415168
Nájomná zmluva na dobu neurčitú bude uzatvorená podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým
samosprávnym krajom.
Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.
V Košiciach 11.4.2019

