
 

 

 
 

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svid ník 

z v e r e j ň u j e 
 

( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov a Smernice primátora Mesta č. 4/2010), 
 
zámer na priamy prenájom  objektov v areáli Duklastav na Ul. Stropkovskej  
postavených na parcelách KN 3452/9 a 3452/10 / bývala  mliekáreň a bývala výrobňa 
cestovín/.  
 
Objekt č. 1 parcela KN 3452/9    Mesto Svidník ponúka na prenájom časť objektu 
bývalej mliekárne a príslušné spevnené plochy o celkovej výmere  2 096,41 m2 . 
 
Objekt č. 2  parcela KN 3452/10      Mesto Svidník ponúka na prenájom  objekt bývalej 
výrobne cestovín a príslušné spevnené plochy o celkovej výmere  1 241,- m2 . 
 
          Objekt č. 1 je napojený na všetky siete /voda, kanalizácia, plyn, el. energia/ a v 
súčastnej dobe je temperovaný z vlastnej plynovej kotolne. 
           Objekt č. 2 v súčastnej dobe je odpojený od  všetkých sieti a nie je vykurovaný/ 
je bez vlastnej kotolne /.     
        Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, pis. c, zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta Svidník 
č.4/2010  nasledovne: 
 
                                     Kancelárie a výrobné priestory          12,- €/m2 /rok 
                                     Sklady                                                  9,- €/m2 /rok 
                                     Komunikáčne a sociálne. priestory      7,- €/m2 /rok 
                                     Spevnené plochy                                 2,-  €/m2 /rok 
 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník  
odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, 
Svidník  p. Kandravý  č.t. 054 7522182.  
     Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom objektu v  €/m2rok  osobne 
do podateľne MsÚ Svidník,  Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 12.decembra 
2011 do1530hod. v zapečatenej obálke s označením “Nájom objekt č. 1 parcela KN 
3452/9“, alebo “ Nájom objekt č. 2  parcela KN 3452/10” 
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 13. decembra 2011  v kancelárií č. 233 MsÚ Svidník. 
      Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.  

 
 
 

                                                                                   Ing. Ján Holod ňák 
                                                                                    primátor mesta 

 


