
Zámer na prenájom časti spoločných priestorov v budove 

SOŠ veterinárnej, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca 

za účelom umiestnenia samoobslužných automatov (nápojový, potravinový) 

  

    SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca ako správca 

majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na 

prenájom časť spoločných priestorov:   

- v budove školy súp. č. 628 na pozemku registra C KN parc. č. 514/9 v katastrálnom 

území Barca, evidovanej na LV 209 o výmere 2 m² za účelom umiestnenia 2 ks 

samoobslužných automatov (1 nápojový, 1 potravinový), na dobu neurčitú, za ročné 

nájomné minimálne vo výške 200,00 €/1 automat. K uvedenej sume za nájom sa 

pripočítajú aj prevádzkové náklady spojené s nájmom. 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu :   

Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17  

Košice - Barca v uzatvorených obálkach označených heslom „Prenájom časti spoločných 

priestorov – umiestnenie samoobslužných automatov NEOTVÁRAŤ“.   

Posledný deň prijímania ponúk 06.02.2019 do 12
00

 hodiny (rozhodujúci je dátum doručenia 

ponuky, nie dátum poštovej pečiatky) osobne alebo poštou. Uvedený zámer je zverejnený aj 

na www.sosvet.sk v časti povinné zverejňovanie. Každý záujemca môže predložiť iba jednu 

ponuku, ktorá bude obsahovať umiestnenie dvoch samoobslužných automatov (1 ks nápojový 

a 1 ks potravinový v budove školy).  

Ponuka musí obsahovať:  

- identifikačné údaje záujemcu ( meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),  

- súhlas záujemcu – fyzickej osoby so pracovaním osobných údajov na účely zámeru na 

prenájom a uzatvorenia 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, - 

ponuku sortimentu v samoobslužných automatoch, - cenovú ponuku.  

Uprednostnený bude záujemca so splnením komplexného zámeru. Pri výbere nájomcu sa bude 

prihliadať aj na ponúkaný sortiment.  

Obhliadku objektu je možné vykonať po dohovore na telefónnom čísle 055/6855413.  

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy 

s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.  

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.  

  

  

Košice 18.01.2019  

Vyhotovil: Mária Slováková  

  

  


