
Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
zastúpené primátorom Ing. Jánom H61odňákom

vyhlasuje

(v zmysle § 281 a d'alších ustanovení Obchodného zákonníka a v nadväznosti na "Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v platnom znení")

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom objekt tenisového areálu
nachádzajúcich sa na pozemku v KÚ Svidník, KN 2753/6 vo výmere 1334 nr', KN 2753/7
vo výmere 1 346 m2 ,KN 2753/8 vo výmere 956 m2 za týchto podmienok:

a) minimálna výška ročného nájomného za nájom (bez akýchkol'vek služieb spojených
s nájmom) je 500,00 EUR

b) doba nájmu na dobu určitú, maximálne 5 rokov,
Navrhovatel' musí vo svojom návrhu splnit' podmienky súťaže a písomne uviesť a predložiť

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a presnú adresu navrhovatel'a - fyzickej osoby
alebo obchodné meno, sídlo a IČO navrhovatel'a právnickej osoby alebo obchodné
meno, miesto podnikania a IČO navrhovatel'a fyzickej osoby - podnikatel'a alebo
názov, IČO iného navrhovateľa,

b) výšku ročného nájomného za nájom areálu tenisových kurtov, ktoré nájomca bude

uhrádzať,
c) dobu nájmu,
d) výšku úroku za omeškanie v prípade, že nebude nájomcom včas zaplatené nájomné za

nájom areálu tenisových kurtov,
e) čestné vyhlásenie, že navrhovatel' nie je dlžníkom voči mestu Svidník, ani voči žiadnej

inej organizácii, ktorej zriad'ovatel'om je mesto Svidník,
f) fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť navrhovatel'a:

ia) fyzická osoba - nepodnikatel' - fotokópiu občianskeho preukazu,
ib) právnická osoba, fyzická osoba - podnikatel' alebo iná organizácia - fotokópiu
výpisu z obchodného registra, registra živnostníkov, príp. iného verejne dostupného

registra.

Ponuku, návrh do verejnej obchodnej súťaže je potrebné doručiť poštou alebo osobne do
podatel'ne MsÚ Svidník najneskôr do 20.05.2016 do 14.00 hod. v zapečatenej obálke

s výrazným označením

"OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ - objekt tenisového areálu - NEOTVÁRAŤ"

Na adresu:
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33
089 O l Svidník

Rozhodujúci dátum pre doručenie ponuky, návrhu do verejnej obchodnej súťaže je dátum a čas
prijatia ponuky uvedený na prezenčnej pečiatke podatel'ne MsÚ Svidník. Návrhy a ponuky
doručené po vyššie uvedenom termíne na ich doručenie nebudú akceptované a budú z verejnej
súťaže vylúčené. Do sút'aže nebudú zaradené ponuky, ktoré nesplňajú niektorú z vyššie
uvedených požadovaných a určených podmienok alebo neuvedú alebo nepredložia niektorý



z vyššie uvedených požadovaných dokladov. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná
výška nájomného a výška úroku za omeškanie s platením nájomného. Vyhodnotenie obchodnej
verejnej sút'aže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od
vyhodnotenia súťaže, Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účast'ou
na obchodnej verejnej sút'aži. Vít'azovi obchodnej verejnej súťaže bude k oznámeniu
predložený návrh nájomnej zmluvy. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie zmluvy zo strany vít'aza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje
právo nájomnú zmluvu neuzatvorit'. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže,
miesto a čas otvárania obálok zmenit', súťaž zrušit' alebo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného
zákonníka odmietnut' všetky predložené návrhy a to aj bez udania dôvodu.

Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad vo Svidníku - kancelária Č na poschodí, dňa o

........................... hod. Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastnit' aj uchádzači
alebo ich oprávnení zástupcovia, ktorí doručili návrhy v stanovenom termíne na určené podacie
miesto.

Kontakt (bližšie informácie poskytne):
Ing. Marta Jacková, č.t. 054/7522182
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