ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe
SOŠ strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Číslo 3/2017
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou,
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 majetku
Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej,
Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Predmet nájmu, podmienky nájmu:
- Nebytové priestory v celkovej výmere 404 m2 nachádzajúce sa na 2. poschodí
nehnuteľnosti zapísanej ako internát o.č. 92 na liste vlastníctva č. 1837, súpisné číslo
1506 na parcele číslo 2447/1 v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou.
Nebytové priestory sú stavebne oddelené s uzatvárateľným vchodom a pozostávajú
zo 7 miestností s plochou 36 m2, dvoch miestností s plochou 18 m2 a skladových
priestorov s plochou 80 m2, ktoré sú k prenájmu okamžite a z 1 miestnosti s plochou
36 m2, ktorej prenájom je možný od 1.1.2018.
- Vhodné využitie priestorov – kancelárske priestory, ubytovacie priestory, skladové
priestory.
- Minimálna cena nájmu – minimálne 30,- Eur za m2 plochy na rok pre nebytové
priestory a 15,- Eur za m2 na rok pre skladové priestory.
- K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za energie (elektrina, teplo,
voda) a služby (odvoz smetí...).
- Doba nájmu – na 10 rokov
- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Predkladanie ponúk
- Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu,
identifikačných údajov záujemcu, ponúkanej ceny v €/m2 na rok, doby nájmu, účelu
nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom neotvárať“
v termíne do 01.06.2017 na adresu:
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou
Partizánska cesta 76
957 01 Bánovce nad Bebravou
Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
v zmysle neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v zmysle neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Kontakt:
Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 0905 470734 – Dr. Marián
Kovalčík
V Bánovciach nad Bebravou, 17.05.2017

Ing. Jozef Orieška, poverený riadením

