PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU
VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU
č. 12/2018
Mesto Zlaté Moravce v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017,
účinných od 01.01.2017 vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného pozemku vo vlastníctve mesta formou
priameho prenájmu:

časť pozemku o výmere 24,00 m2 z parcely KN req istra „C", č. pare. 2606n, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o celkovej výmere 63,00 m , ktorý sa nachádza na Viničnej ulici v Zlatých
Moravciach, v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom,
na LV č. 3453.
Účel využitia prenájmu ponúkaného pozemku: nepodnikateľské účely

Minimálna cena za prenájom ponúkaného pozemku je určená v súlade s Prílohou č. 2, ods. 3.,
3.1. a 3.2. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017, účinných od
01.01.2017
•

0,70 €/m2/ rok - pozemky na nepodnikateľské účely

Predpokladaná doba prenájmu Doba u r č i t á

(tri roky)

Ostatné podmienky prenájmu
·

Mesto
Zlaté Moravce si
vyhradzuje právo zmeniť podmienky
cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť.

priameho prenájmu, odmietnuť všetky

Podmienky predloženia cenovej ponuky

Mesto Zlaté Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov
o prenájom uvedeného majetku mesta Zlaté Moravce

do. 27�03:201s: najneskôr élo 13í00, hod.� a to do podateľne Mestského úradu
Ztaté Moravce, 1. máia 2, 953 01 Zlaté Moravce.
Ponuka musí obsahovať:
Presné označenie účastníka:

a)

Fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum nar<>clenlá, bydlisko, telefoniéký kontakt alebo
Fvzická osoba podnikateľ : obch.oc:fné meno, rnlesto podnikania, IČO, telefon. kontakt
� Právnická osoba: obchodné rneno,síc:fto, IČO, štatutárny orgán, telef. kontatq
Výška nájomného za 1 w/rok
�

•

�

b)
c}
<O
e)

·

·

.

·
Účel nájmu
účastník predloži aj čestné . prehlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky po
lehote splatnosti voči mestu Zlaté Moravce alebo organizácii vjeho �riad'ovateľskej pôsobnosti

k dátumu podania ponuJcy.
Účastník predloži ajčestné-íi'(ehtáseóié·, ze sa v }etto prípade nejéc:fná o· fyzickú osobu podľa § 9a, ods.
6 zákona č. 1 38/1 991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, alebo právnickú osobu podľa
§ 9a, ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obciv znení neskorších predpisov
··· ·Dátum a podpis, príp. pečiatka oprávnenej osobý
.

fj '•···

·

Návrhy ponúk je .. potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom
1212016
Neotváraťi", bez akéhokoľvek ďalšieho označenia zalepenej obálky, na

„Nájom /pozemok/

-

-

Mestský úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci je čas prijatia obálky do podateľne
Mestského úradu). Informácie na tel. č. 037/6923922 (oddelenie majetkovo - právne).

V Zlatých Moravciach dňa 05.03.2018

