
ZÁMER  priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v správe Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom 
 

číslo 1/2017 
 

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica 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, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu: 

*  nebytové priestory (telocvičňa) v celkovej výmere 81 m2 nachádzajúce sa na              

3. poschodí nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2626, súpisné č. 387 na 

parcele č. 995/2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, v popoludňajších hodinách 

mimo vyučovania a krúžkovej činnosti, 

- minimálna cena nájmu vrátane nákladov za dodávané služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov: 8,-€/hod., 

 

* nebytové priestory (telocvičňa) v celkovej výmere 247 m2 nachádzajúce sa na              

prízemí nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2626, súpisné č. 387 na parcele 

č. 995/2, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, v popoludňajších hodinách mimo 

vyučovania a  krúžkovej činnosti, 

- minimálna cena nájmu vrátane nákladov za dodávané služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov: 15,-€/hod., 

 

- vhodné využitie priestorov: športové aktivity externých záujemcov 

- spôsob nájmu: priamy nájom 

- doba nájmu: 5 rokov  

 

Predkladanie ponúk: 

- žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, 

identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/hod., doby nájmu, účelu nájmu 

požadujeme doručiť osobne alebo v zalepenej obálke s heslom „Nájom-neotvárať“ 

v termíne do 01.03.2017 na adresu: 

 

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica 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 nájmu získate na telefónnom čísle: 042/4422380, e-mail: 

adriana.vancova@gymdb.sk. 

 

V Dubnici nad Váhom 15.02.2017 

        Mgr. Adriana Vančová 

              riaditeľka školy 

mailto:adriana.vancova@gymdb.sk

