BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

Riaditeľka školy - Gymnázia Ľudovíta Štúra,
Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
podľa § 281 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nezastavanej plochy pozemku vhodnej na umiestnenie jednostranného, alebo
obojstranného reklamného panelu.
1.Predmet a podmienky súťaže:














Nezastavaná plocha pozemku
Plocha: 5 m²
Počet stanovíšť: 4 x
Lokalita: parcela č. 3185/2, súpisné číslo 1467 nachádzajúce sa na liste vlastníctva č.
5239 zapísanej na katastrálnom území vo Zvolene.
Účel nájmu: umiestnenie jednostranného/obojstranného reklamného panelu.
Doba nájmu: 01.03.2019 - 29.2.2020
Minimálna výška nájomného: 80,00 € / m² ročne pri umiestnení obojstranného panelu
V prípade nemožnosti umiestnenia obojstranného panelu z dôvodu zakrytého výhľadu
(stromy pri chodníku) je minimálna cena nájmu stanovená na 50% z minimálnej ceny
nájomného pre obojstranný panel.
Splatnosť nájomného: polročne.
Nájomca si zabezpečí umiestnenie reklamných panelov na pozemku prenajímateľa na
vlastné náklady tak, aby reklamné plochy neovplyvňovali výhľad na reklamné plochy
iných nájomcov a aby boli prístupné rebríkom z verejného priestranstva mimo areálu
školy. Škola neumožní prístup osobných a nákladných dopravných prostriedkov na svoj
pozemok za žiadnym účelom, ani za účelom inštalácie a prelepovania reklamných plôch.
Nájomcu nesmie na prenajatej ploche propagovať pri svojich podnikateľských aktivitách
tabakové výrobky, iné zdraviu škodlivé látky a výrobky zakázané slovenskými zákonmi a
politickú reklamu.
Nájomca sa zmluvne zaviaže, že nebude svojou podnikateľskou činnosťou poškodzovať
dobré meno prenajímateľa.

2.Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:
Súťažné podklady a tlačivo záväznej ponuky je možné získať od 28.1.2019 na
internetovej stránke www.gymzv.sk, alebo osobne prevziať v kancelárií zástupcu riaditeľky a to
v pracovné dni od 8:00 do 15:30.
3.Spôsob, miesto podávania súťažných návrhov:
Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy
podané na inom tlačive nebude komisia prihliadať.
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením:
„ Obchodná verejná súťaž – Reklamný panel “
„ Neotvárať “
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Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy poštou, alebo osobne na adresu:
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
4. Termín podávania súťažných návrhov:
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 14.2.2018 do 13,00 hod.
Súťažné návrhy musia byť doručené tak aby mohli byť do daného termínu a hodiny
zaregistrované na podateľni gymnázia. (Rozhoduje pečiatka v podateľni, nie pečiatka pošty.)
Súťažné návrhy doručené po stanovenom termíne budú vrátené v neporušenej obálke
odosielateľovi a do súťaže nebudú zahrnuté. Rovnako nebudú do súťaže zahrnuté návrhy, ktoré
nesplnili podmienky určenom v týchto súťažných podmienkach a ktorých obsah nezodpovedá
súťažným podmienkam. Komisia takéto návrhy odmietne. Súťažné návrhy nemôžu
navrhovatelia po podaní meniť ani dopĺňať. Navrhovatelia sú povinní priložiť k záväznému
súťažnému návrhu doklad o oprávnení podnikať, t. j. pri právnických osobách výpis
z obchodného registra fyzických osobách – podnikateľoch výpis zo živnostenského registra.
(Postačuje aj fotokópia oprávnenia, prípadne výpis z internetu). V prípade výherného uchádzača
môže vyhlasovateľ súťaže požadovať predloženie originálnych dokladov.
5. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov:
-

výška ponúkaného nájmu – 100%

6. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy:
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 18.2.2019 na internetovej stránke
www.gymzv.sk a na úradnej tabuli školy.
Nájomná zmluva bude uzatvorená do 28.2.2019.
Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení e-mailom.
7. Výhrada zrušenia súťaže
Gymnázium Ľudovíta Štúra si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú
obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí návrhy podali, písomne
upovedomení.
8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov
Gymnázium Ľudovíta Štúra si vyhradzuje právo všetky predložené
odmietnuť.

Vo Zvolene dňa 25.1.2019

súťažné návrhy

RNDr. Ivetta Vidová
riaditeľka školy

