Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
tel. číslo: 056 672 22 60, fax: 672 56 92, e-mail: skola@gymtv.sk

Zámer na prenájom
nebytových priestorov na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov 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 nebytové priestory za účelom prevádzky školského bufetu o celkovej výmere
8,7 m2 - miestnosť HP4 na prízemí v hlavnej budove súpisné č. 1278, postavenej na parcele č. 2424/2, zapísanej
na LV č. 1645, katastrálne územie Trebišov, na dobu neurčitú, za ročné minimálne nájomné 200 €/školský rok.
Účel využitia: Prevádzkovanie školského bufetu - predaj potravín a občerstvenia – doplnkové stravovanie pre
žiakov a zamestnancov školy.
V tejto sume nie sú zahrnuté prevádzkové náklady za energiu, vodu, energetickú službu, odvoz TKO a ostatne
služby spojené s nájmom, ktoré budú pripočítané k cene nájmu.
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou
v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom školského bufetu – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
v termíne do 15.7.2022 do 10,00 hod.( rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky
jeho ponuky zo zámeru vylúčené.
Ponuka musí obsahovať:
 identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 účel využitia prenajatého nebytového priestoru,
 súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a
uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 ak osoby oprávnené konať za právnickú osobu nie sú zapisované do zákonom ustanovenej evidencie
a zároveň nie sú evidované v Registri právnických osôb, preukazujú svoje oprávnenie konať za
právnickú osobu príslušný dokumentom,
 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,
 predpokladaný ponúkaný sortiment
 cenovú ponuku.
Obhliadku nebytových priestorov je možné vykonať v pracovných dňoch, vždy od 8,00 do 14,00 hod.
Kontaktná osoba: Anna Fiterová tel.: 056/6722260,
Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo:
 neprijať žiadnu z predložených ponúk
 odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá cena nižšia ako minimálna výška nájomného

V Trebišove, dňa 21.6.2022

PaedDr. Mária Kašaiová
Riaditeľka školy

