Zriaďovater:

Trnavský
samosprávny
kraj

Kostolná 119/8.926 O l Sereď

Zámer - prenájom nebytového priestoru
l. Identifikácia prenajímatel'a:
Názov organizácie:
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Sídlo organizácie:
Kostolná 119/8,926 Ol Sereď
Zastúpený:
RNDr. Viera Tkáčová
IČO:
00160351
Kontaktná osoba:
Stanislava Žigová
Tel:
031/7893752
2. Predll1et zámeru
Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom - Trnavským samosprávnym
krajom (ďalej
len zriaďovatel') dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ
v správe nehnutel'nosť
nachádzajúcu
sa v katastrálnom území Sereď, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 15 ako budovu školy
súpisné
Č. 119 na parcele Č. 3051/2. Nehnutel'nosť je umiestnená na Kostolnej
ulici Č. 119/8, 926 O I
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
náj mu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.
V súlade s vyššie uvedeným má prenajímateľ
zámer prenechať
do nájmu nebytový priestor miestnosť číslo 15 nachádzajúci sa na prízeml budovy školy na prevádzkovanie školského bufetu
(miestnosť bufetu 30,7 m ', chodby a spoločné priestory 3,9 m"),
Predmet nájmu pozostáva
z jednej miestnosti, ktorá je vykurovaná, s dodávkou pitnej vody,
odkanalizovaná,
s elektrickým rozvodom. Vnútorné zariadenie predmetu nájmu si zabezpečí nájomca na
vlastné nákladyasúpis
vlastného
zariadenia
odovzdá prenajímateľovi.
Predmet nájmu netvorí
samostatný celok, je súčasťou budovy školy.
3. Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2019.
4. Cena
Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského
samosprávneho kraja Č. 28/2009:
10,00 €/rokJm2 - bufet a 3,00 €hokJm2 - chodby a spoločné
priestory bez nákladov spojených
s prenájmom (energie, služby).
5. Podmienky predkladania cenových ponúk
Záujemcovia môžu cenové ponuky na predmet nájmu zasielať písomne na adresu Gymnázium Vojtecha
Mihálika, Kostolná 119/8, 926 Ol Sereď v neporušenej zalepenej obálke s označením mena, priezviska
a trvalého
pobytu
fyzickej osoby alebo názvu,
sídla a IČO právnickej
osoby s označením
"NEOTVÁRAŤ - prenájom bufetu". Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 01.06.2018 o 13.00
hod.
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 u~mRf~LJMá zmluva.
V Seredi, diía 9.5.2018
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RNDr. Viera Tkáčová
riaditeľka školy
www.gymsered.sk
www.gymsered.edupage.org
e-mail: lukesova.janka@zupa
tt.sk

tel.: +421/31/7893751
tel.: +421/31/7893752
fax:

- riaditel'
- hospodár

IČO: 00160351

číslo účtu:

I

