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MESTO SVIDNíK

Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200, PSČ: 089 01

zverejňuje

(podl'a ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisova Smernice primátora Mesta č. 4/2010),

zámer na priamy prenájom nebytových priestorov, objekt Reštauračné zariadenie
v objekte AB budovy nachádzajúcej sa na Ul. Sov. hrdinov 200/33 vo Svidníku na
účely poskytovania reštauračných služieb.

Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. nadzemnom podlaží a v suteréne
budovy a pozostávajú z

Reštauračných priestorov
Kuchyne
Sociálno-komunikačných priestorov
Skladov
v celkovej podlahovej ploche 268,8 m2.

102,53 m2

30,61 m2

87,16 m2

48,3 m2

Minimálna cena nájmu nebytových priestorov je stanovená podl'a § 9a ods. 1
písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
Smernice primátora Mesta Svidník č. 4/2010 takto za

Reštauračné priestory 30 EUR/m2/rok
Kuchyne 20 EUR/m2/rok
Sklady 11 EUR/m2/rok
Sociálno-komunikačné priestory 6 EUR/m2/rok
t.j. za všetky prenajímané nebytové priestory vo výške 4742,36 EUR/rok.

Výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je bez zariadenia, ktoré
nie je vo vlastníctve prenajímatel'a. V uvedenej prevádzke je podružné meranie
vodného a stočného, ktorých úhrada sa vykonáva prostredníctvom prenajímatel'a na
základe fakturácie od ich dodávatel'a. Odber elektrickej energie, plynu a dodávka tepla
a teplej úžitkovej vody je zabezpečená prostredníctvom ich dodávatel'ov v meste
Svidník a úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávaní uvedených
energií a služieb s ich dodávatel'mi.

Bližšie informácie ohl'adom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ
Svidník odbor všeobecnej vnútornej správy, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník, Ján
Štefanišin, č. tel. 054/7522123. Ohliadka prenajímaných nebytových priestorov sa
uskutoční dňa 22.6.2012 o 14oohod.

tel.: 054/7521098
fax: 054/752 23 94
e-mail: sekretar@svidnik.sk

mailto:sekretar@svidnik.sk


Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku buď celkovo za celý predmet
nájmu alebo za jednotlivé druhy nebytových priestorov najneskôr dňa 29.6.2012 do 1400

hod. v zapečatenej obálke s označením "Reštauračné zariadenie v AB". Žiadosti
doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z
ponukového konania vylúčené.

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 2.7.2012 o 1400 hod. v kancelárií Č. 133 MsÚ
Svidník.

Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Svidník, 6.6.2012 MESTO-SVIDNíK
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. '_// Ing. Ján Holodňák
t/ primátor mesta
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