
ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 

Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste  nad Váhom, Športová 41, 915 01 

 Nové Mesto nad Váhom 

Číslo 1/2014 

 

Gymnázium M. R. Štefánika Športová 41, 915 01 Nové Mesto  nad Váhom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku. 

 

Správca : 

 

Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu : 

 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory v budove Gymnázia M. 

R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúce sa pri vrátnici budovy školy, súpisné 

číslo 497, zapísané na liste vlastníctva č. 1515 na parcele č. 3956 katastrálne územie Nové 

Mesto nad Váhom. 

Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 17,5 m
2
, z toho je podlahová 

plocha : miestnosť č. 130 o výmere 17,5 m
2
 

Vhodné využitie priestorov – bufet 

Minimálna cena nájmu : trhové nájomné podľa prieskumu cien 

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s 

užívaním nebytových priestorov. 

Spôsob nájmu : priamy nájom 

 

Predkladanie ponúk :Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu 

nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, 

požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 

01.08.2014 do 10,00 hod. na adresu : 

 

Gymnázium M. R. Štefánika 

Športová 41 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

 Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

Kontakt : 

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom číslo  

032/7704711 Ing.Ivana Matejovičová, e-mail: ivana.matejovicova@gymnm.sk. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, 07.07.2014 

        Mgr. Mária Vitásková 

        riaditeľka školy  

mailto:ivana.matejovicova@gymnm.sk

