ZÁMER NA PRENÁJOM
nebytových priestorov na ulici Školská 13, Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou ako správca majetku vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové
priestory, pre účely výchovno-vzdelávacej činnosti v objekte Gymnázia Štefana Moysesa na
Školskej ulici 13 v Moldave nad Bodvou (budova so súpisným č. 348 na parcele č. 1223/1,
katastrálne územie Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie, LV č. 1915), a to na dobu neurčitú.
Špecifikácia priestorov I :
o NP na druhom poschodí (miestnosť č.31) o výmere 57,75 m2,
o NP na druhom poschodí (miestnosť č.32) o výmere 58,21 m2,
o NP na druhom poschodí (miestnosť č.33) o výmere 57,75 m2,
o NP na druhom poschodí (miestnosť č.34) o výmere 57,75 m2,
o NP na druhom poschodí (technická miestnosť) o výmere 2,20 m2,
o NP v suteréne školy (2 šatne ) o výmere 15,60 m2.
Spolu o výmere 249,26 m2 za mesačné nájomné minimálne vo výške 363,50 €.
Súčasťou nájmu je aj časť spoločných priestorov pozostávajúcich zo vstupnej haly, chodieb,
schodišťa a sociálnych miestností o výmere 381,19 m2 (prislúchajúca k výmere prenajímaných
nebytových priestorov), spolu za mesačné nájomné minimálne vo výške 476,49 €.
Minimálne mesačné nájomné spolu je 839,99 €. K uvedenej sume za nájom sa pripočítajú režijné
náklady na energetické médiá a služby.
Priestory budú voľné od 01.07.2019.
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou v uzatvorených obálkach
označených heslom „Nájom I - ponuka NEOTVÁRAŤ”. Posledný deň prijímania ponúk : 10.06.2019 do
1200 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca
môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky z
ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
- účel využitia prenajatého priestoru,
- súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovávaním osobných údajov na účely zámeru a
uzatvorenie nájomnej zmluvy,
- vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom
prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č.
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
- cenovú ponuku.
Obhliadku objektu je možné vykonať po dohovore na tel. č. 055/ 460 2138 – sekretariát školy, v
dopoludňajších hodinách.
Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným
záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje
právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.
Moldava nad Bodvou, 21.05.2019

