
INFORMÁCIA 
o prenájme voľných nebytových priestorov 

Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory nachádzajúce sa na 
prízemí nehnuteľnosti - budova na Ul. Duklianska č. 2/8, Zlaté Moravce so súpisným číslom 1572 
/"Stredisko občianskej vybavenosti"/, postavená na pozemku - parcele KN reg. „C", č . p. 2490/2 -
zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce 
na L V č. 3453. 
1) Celková výmera priestorov: 24,93 m2 

• 20,83 m2 
- nebytový priestor 

• 4, 1 O m2 
- ostatné nebytové priestory /WC+umyvárka/ 

2) Účel využitia prenájmu priestorov: 
obchodné priestory, poskytovanie služieb, skladové priestory, ostatné účely 

3) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
• 770,40 €/rok 

4) Predpokladaná doba prenájmu 
Doba u r č i t á (tri roky) 

5) Ostatné podmienky prenájmu 
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz 
odpadu. Mesto Zlaté Moravce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu , 
odmietnuť všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť. 

6) Podmienky predloženia cenovej ponuky 

a) 

b) 
c) 
d) 

e) 

f) 

Mesto Zlaté Moravce stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre 
záujemcov o prenájom uvedeného majetku MestaZlaté Moravce 
do fä.12:2015, najneskô-r do 1 á.oo· llod:; a to do podateľne .Mestského iYracľu iiaté Morävce, 

'~. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce. 
Ponuka musí obsahovať 
Presné označenie účastníka:1 

~ Fyzická osoba - podnikatei': · meno, priezvisko bydlÍsko, obchoďn~ „m-eno, ·miesto' 
lpodnikania , IČO, zápis v registri, telefonický kontakt 
~ Právnická osoba: obchodné meno1 sídlo,_IČ01 štatutiirr:iy~Q!gän,J~J~f k_ori!ák1 
Výška nájomného v €/rok 
Účel nájmu -
Účastník . predlo~í aj ~estné P.rE~hláseniet že n~má nedoP.latky na daniach ani iné záväzky P.O 
.lehote splatnosti 
,Účastník predloží af' cestn'é . prehläsenie: Že sa v jeflô pripäde. nejedná o fyzickú . ó'sobu 
podľa § 9a, ods. 6 zäkona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
alebo právnickú osobu podľa § 9a ods. 7 zák<?na č. j38/1991 Zb._ o rnaj~tk!J Qbcí 
~znení neskorších predpiSO\Ji 
D~t!!.m a P..O.~piS .9P.r.ávneriejo~ob~ 

Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej 
heslom u.Njjom lriebyjpvé ~riestory/- 2312015- Neotvárať/" na Mestský úrad Zlaté Moravce, 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (rozhodujúci je čas prijatia obálky do podateľne Mestského úradu) . 
Informácie na tel. č. 037/6923922 (odd. pre správu majetku mesta). 

V Zlatých Moravciach dňa 16.11 .2015 

~ 
MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 


