
Zverejnenie zámeru na nájom majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 

Piešťanská 2262/80,  915 01 Nové Mesto nad Váhom  formou  priameho 

nájmu: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 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  nasledujúceho  majetku.  

1/ Predmetom  priameho nájmu  je prenájom priestorov : 

       a/  č. SŠOaS/NM/005/2015/P“ 

             miestnosť na prízemí   o výmere 28,70 m2 a spoločné priestory 17,85 m2 v budove, ktorá je   

v správe  Strednej odbornej školy obchodu a služieb na ulici Holubyho  č. 3, 915 01 v Novom  Meste 

nad Váhom,    zapísanej na   LV č. 3191   súpisné  č.1335 ,  kat.  územie  Nové Mesto nad Váhom,   

postavenej na parc. č. 561.   

      b/  č. SŠOaS/NM/006/2015/P“ 

             miestnosti  na 2. poschodí  ( v počte 5) a spoločne užívané priestory  o výmere spolu 199,08  

m2 nachádzajúcich sa  v budove prevádzkovo-hospodárskeho komplexu Strednej odbornej  školy 

obchodu a služieb na ulici Trenčianska 1880/20, v Novom Meste nad Váhom,  kat.  územie  Nové 

Mesto nad Váhom,  zapísanej na   LV č. 3191   súpisné  č.1880/20,  postavenej na  parc. 2383.  

       c/  č. SŠOaS/NM/007/2015/P“ 

             miestnosti  na prízemí  ( v počte 4) a spoločné priestory  o výmere  spolu 153,25 m2 v budove,     

ktorá je v správe  Strednej odbornej školy obchodu a služieb na ulici Weisseho  č. 1, 915 01  v Novom 

Meste nad Váhom,    zapísanej na   LV č. 3191   súpisné  č.320 ,  kat.  územie  Nové  Mesto nad 

Váhom,   postavenej na parc. č. 3983. 

2/ Podmienky  priameho nájmu  sú zverejnené na : 
- Internetovej stránke vyhlasovateľa .   (www.prvasosnmnv.sk) 
- Na tabuli v sídle vyhlasovateľa:  SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto na Váhom  
-  

3/ Lehota  na podávanie  súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do  

    14.05.2015 do 12.00 hod.  
 V Novom Meste nad Váhom  dňa: 28.04.2015 

    
 

 
 

                                                                                            .......................................................................................... 

                                                                                                                   Ing. Ján Hargaš, PhD.  - riaditeľ 



 


