Obec Diviacka Nová Ves

zverejňuje
v zmysle § 9a ods. 1 až 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
zámer prenajať majetok obce v uvedený v predmete obchodnej verejnej súťaže
a

vyhlasuje
v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom predmetu obchodnej verejnej
súťaže
I. Vyhlasovateľ
Názov:
IČO:

Obec Diviacka Nová Ves
00 318 051

Sídlo:
972 24 Diviacka Nová Ves 1
Kontaktné miesto: Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi
č. t. 0918 453 608, e-mail: ocu@diviacka.sk
Kontaktná osoba: Ivan Kohút, starosta obce
II. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Stavba s nebytovými priestormi vo výmere spolu 127 m² (voda, plyn, elektrická energia),
súpisné číslo 418, k. ú. Vrbany, obec Diviacka Nová Ves (bývalá predajňa potravín).
III. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Prenájom nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
2. Predmet prenájmu sa prenajme na administratívne a podnikateľské účely okrem
prevádzkovania pohostinstva.
3. Začiatok prenájmu: 01. 05. 2018
4. Obhliadka predmetu je možné vykonať po dohode s vyhlasovateľom.

5. Uzávierka podávania návrhov je 16. 04. 2018 do 15,00 hod.
6. Obchodná verejná súťaž je zverejnená na webovom sídle www.diviackanovaves.sk, na
úradnej tabuli obce Diviacka Nová Ves a v regionálnych novinách MY-Hornonitrianske
noviny.
7. Doba zverejnenia: od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
8. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:





účel využitia predmetu nájmu,
návrh ročnej ceny prenájmu,
doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba.
predpokladaná doba prenájmu

9. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
11. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže
obecným zastupiteľstvom.
12. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
IV. Kritériá hodnotenia návrhov
Kritériom hodnotenia je účel využitia predmetu nájmu cena prenájmu.
V. Spôsob podania návrhov
Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu:
Obec Diviacka Nová Ves, Obecný úrad č. 1, 972 24 Diviacka Nová Ves, označenú heslom:
„Súťaž – neotvárať“ najneskôr 16. 4. 2018 do 15,00 hod.

Diviacka Nová Ves, 01. 03. 2018

