
ZÁMER 

priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 

SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín, Staničná 4, 911 05 Trenčín – č. 1/2015 
 

SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4, 911 05 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, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín v správe 

SOŠ stavebnej E.B. Trenčín. 

 

Predmet nájmu:   

Nebytové priestory - plocha na streche budovy SOŠ stavebnej Trenčín, Brnianska 4, vo výmere 9  

m
2 

,
 
zapísanej na liste vlastníctva č. 882, na parcele číslo 801/31 v  katastrálnom  území  Záblatie.  

 

Vhodné využitie priestorov:  umiestnenie reklamného loga na streche budovy   

 

Podmienky nájmu: 

 Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien. 

 V prípade pripojenia reklamy na elektrickú energiu (osvetlenie reklamy) sa k cene nájmu 

pripočíta skutočná spotreba elektrickej energie. 

 Obhliadku predmetu nájmu možné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 8.00 

h. do 13.00 h., kontaktná osoba Ing. Emil Hromník, tel.č. 032/6583506. 

 Spôsob nájmu: priamy nájom. 

 Doba nájmu:  2  roky 

 

Predkladanie ponúk: 
 

 Písomné ponuky – žiadosti je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej s heslom 

„PRIAMY NÁJOM  č. 1/2015 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do  25.11.2015  do 10.00 hod. 

na adresu: 
 

SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 

Staničná 4 

91105 Trenčín 

 

 Písomná ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, 

sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, účel využitia predmetu nájmu a ponúknutú 

cenu. 

 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 tel.čísle 032/6505930- Habániková Darina,  

e-mail: darina.habanikova@sosstn.sk. 

 

V Trenčíne 3.11.2015 

 

         Ing. Martina Knappová 



              riaditeľka školy 

 

                                                              


