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MESTO SVIDNIK
Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200, PSČ: 08901

zverejňuje

( podľa 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 predajný stánok č.3 na UL. Sov.
hrdinov 1 v areáli Mestského trhoviskal vo Svidníku na účely obchodných prevádzok a
prevádzok služieb. Stánok nie je možné pripojiť na prívod vody a kanalizačnú sieť. Z
tohto dôvodu nie je vhodný pre predaj potravinárskych produktov.

Stánok je v súčasnosti bez el. prípojky. Mesto má spracovaný projekt a
uskutočnený prieskum trhu na realizáciu el. prípojky. Budúci nájomca prefinancuje
túto akciu priamo dodávatel'ovi a mesto bude na základe vydokladovaných nákladov
účtovne odpočítavať celú túto čiastku z nájomného až do úplného vyrovnania
záväzku.

Stánok č. 3 celková úžitková plocha 13,80 m2

Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, pism. c, zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisova Smernice primátora Mesta Svidník
č.4 12010 na 60,- €/m2/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté
prostredníctvom MsÚ Svidník odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a
obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník Mgr. Čarná č. t. 05417522182.

Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom za 1 m2/rok a účel nájmu
t.j. sortiment predaja, alebo druh poskytovanej služby v predmete nájmu osobne do
podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 30.05.2011,
1530hod. v zapečatenej obálke s označením "Nájom predajný stánok č.3."
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 02.06.2011 v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník.

Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky .
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