
 

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja  

v správe 

Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 

Prievidza 
 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,  Prievidza v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 

911 01 Trenčín podľa § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho 

majetku.  

 

Správca:  
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 

 

Predmet nájmu, podmienky nájmu:  

 Nebytové priestory v Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 

16, Prievidza, časť chodieb  na 1. poschodí o rozlohe 1 m2 a časť chodieb na 2. 

poschodí o rozlohe 2 m2.  Budova školy je  postavená  na parcele č. 3253, súpisné 

číslo 10338 a zapísaná  na liste vlastníctva č. 8187 v  katastrálnom území Prievidza.  

 Vhodné využitie priestorov – prevádzka dvoch  automatov na nápoje, jedného 

automatu na cukrovinky.  

 Minimálna cena nájmu: Minimálna cena nájmu je vo výške 180,- € za 1 m
2 

ročne, 

celkom 540,- €   ročne  za tri m
2
. K sume za nájomné budú vyfakturované paušálne 

platby za  elektrickú energiu a za vodu.  

 Spôsob nájmu: priamy nájom  

 Doba nájmu:  1 rok 

 

Predkladanie ponúk:  

 Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, 

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

doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 24. júla 

2014  do 12. hodiny  na adresu:  

 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, 

Matice slovenskej 16,  971 01 Prievidza 
 

 Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a nasl. 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 čísle 046/ 542 3367, Ing. 

Jana Čajková. 

 

V Prievidzi 10.7.2014 

 

                                                 PaedDr. Eleonóra Porubcová 

                                                           riaditeľka školy 


