
Trnavský
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kraj

Zámer na prenájom nebytového priestoru

l. Identifikácia prenajímatel'a: 
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel:

Gymnázium Vojtecha Mihálika
Kostolná 119/8,926 O 1 Sereď
RNDr. Viera Tkáčová - riaditel'ka
00160351
Stanislava Žigová - hospodárka
031/7893752

2. Predll1et zámeru 
Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len
zriad'ovatel') dňa l. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímatel' v správe nehnutel'nosť
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sereď, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 15 ako budovu školy
súpisné Č. 1 19 na parcele Č. 3051/2. Nehnuteľnosť je umiestnená na Kostolnej ulici Č. l 19/8, 926 Ol
Sereď. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je
prenaj ímateľ (ako správca majetku zriaďovatel'a) po súhlase zriaďovatel'a oprávnený prenechať do
nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.
V súlade s vyššie uvedeným má prenajímateľ zámer prenechať do nájmu nebytový priestor
v školskom zariadení o rozlohe cca. 1m2 na účely umiestnenia samoobslužného nápojového
automatu na teplé nápoje bez kofeínu a obslužný priestor 4 m2• Nebytový priestor sa nachádza na
prízemí budovy školy v priestoroch pred školským bufetom. Predmet nájmu je zabezpečený elektrickými
rozvodmi. Predmet nájmu netvorí samostatný celok, ale je súčasťou budovy školy.

3. Doba nájmu 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2021.

4. Cena 
Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského
samosprávneho kraja Č. 28/2009:
Nápojový automat 200,00 €hok
Sociálny a obslužný priestor 34,00 €hok
Cena nájmu je stanovená bez nákladov spojených s prevádzkou (energie, sl užby).

5. Podmienky predkladania cenových ponúk 
Záujemcovia môžu cenové ponuky na predmet nájmu zasielať písomne na adresu Gymnázium Vojtecha
Mihálika, Kostolná 119/8,92601 Sered' v uzatvorenej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - SÚŤAŽ".
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.11.2018 o 9.00 hod. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu cenovú ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, bude akceptovaná iba prvá ponuka.

6. Vyhodnotenie cenových ponúk 
Cenové ponuky za predmet nájmu vyhodnotí najmenej trojčlenná komisia menovaná riaditel'kou školy
najneskôr do 7 dní po lehote na doručenie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorí v určenej lehote
predložia svoje cenové ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní do 7 dní od
vyhodnotenia cenových ponúk komisiou. S víťazom bude uzatvorená zmluva o nájme nebytového
priestoru.

V Seredi, dňa 9.10.2018
GYMNÁZIUh/, 
Vojtecha Mihóliko 
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RNDr. Viera Tkáčová
riaditeľka školy


