
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na nehnuteľný majetok spoločnosti,

KOTOLŇA K9, s pozemkom

Nehnuteľný majetok je zapísaný Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 3635 v k.
ú. Sereď ako: parcela registra „C“ číslo 3495 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 99 m2 a stavba so
súpisným číslom 4348 zapísaná ako garáž a výmenníková stanica, na tejto parcele postavená.

na dobu určitú (minimálne 5 rokov a maximálne 20 rokov), za týchto podmienok:

A. PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je nájom nehnuteľnosti s uvedením zámeru jej využitia.
Vyhlasovateľ upozorňuje, že:

 v objekte K9 sú vybudované inžinierske siete: plyn, elektrika, teplo

 účel nájmu musí byť v súlade s územným plánom mesta. Podľa ÚPN mesta Sereď je pre danú stavbu
regulatív BH – 06.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
Predložený návrh, t. j., návrh nájomnej zmluvy, spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, treba predložiť v dvoch vyhotoveniach, podpísaných zo strany nájomcu. Návrh zmluvy je
v prílohe vyhlásenie OVS. Obsahuje:
1. Označenie vyhlasovateľa (prenajímateľa)
2. Označenie navrhovateľa (nájomcu) musí byť nasledovné :

(ak je fyzická osoba) (aj je právnická osoba) (ak je fyzická osoba- podnikateľ)
Meno: Obchodné meno: Obchodné meno:
Priezvisko: Sídlo: Miesto podnikania:
Rodné priezvisko: Štatutárny zástupca: IČO:
Narodený: IČO: DIČ:
Rodné číslo: Zápis do OR: IČ DPH:
Trvalý pobyt: Zápis do obchodného registra:
Štátna príslušnosť:

3. Navrhovateľ:

 uvedie účel využitia nájmu K9.

 pri navrhovanom nájme požadované stavebné a iné úpravy v súlade s územným plánom mesta.

 začiatok nájmu a výkonu účelu nájmu (alebo začiatok prevádzkovania).



 ponúkne výšku nájomného v € /rok.

 zapracuje do zmluvy spôsob úhrady nájomného.

 nájomca sa zaväzuje pri skončení nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu, t. j., ........ rokov

(doplní navrhovateľ), technické zhodnotenie predmetu nájmu, vykonané na náklady nájomcu,

odpisované nájomcom, previesť do vlastníctva prenajímateľa, za cenu 1,00 €. Nájomca nemá

právo na náhradu za zhodnotenie predmetu nájmu.

 nájomca sa zaväzuje pri skončení nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, z dôvodov na

strane nájomcu, technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané na náklady nájomcu, odpisované

nájomcom, previesť do vlastníctva prenajímateľa, za cenu 1,00 €.

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

5. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia predkladania návrhov.

6. Súťažný návrh musí obsahovať čestné vyhlásenie nájomcu, že v čase podania návrhu nemá žiadne

záväzky voči vyhlasovateľovi a ním založeným obchodným spoločnostiam.

7. Súťažný návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať a odvolať po uplynutí lehoty určenej na

predkladania súťažných návrhov.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú,

alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil

podmienky súťaže.

9. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži.

10. Osobné údaje navrhovateľa, ktorý je  fyzická osoba nepodnikateľ, budú spracované v súlade so zákonom

č. 18/2018 o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

C. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE
Kritériom pre určenie víťaza spomedzi súťažiacich je:

 Cena nájmu  70%

 Doba nájmu – 20%

 Účel využitia predmetu OVS  10%
V prípade zhodnosti návrhov, rozhodne komisia losovaním.

D. ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE
1. Termín predkladania súťažných návrhov

Súťažný návrh (návrh nájomnej zmluvy) doručia navrhovatelia písomne, v zapečatenej obálke so spätnou
adresou, v termíne: do 11.3.2020 do 17.00 hod. na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky
1176/10, 926 01 Sereď, s označením: „SÚŤAŽ – nájom K9 – N E O T VÁ R A Ť“

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 11.3.2020 o 17.00 hodine v budove
Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10 v malej zasadačke na I. poschodí (za prítomnosti
navrhovateľov, ktorí o účasť prejavia záujem).

3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia
Výsledok súťaže bude oznámený všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu.

E. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť otázkami či prehliadkou predmetu OVS na konateľa spoločnosti –
Tibor Krajčovič – tel: 0903 790820, mail: mbps@mbps.sk

V Seredi 23.1.2020 Ing. Tibor Krajčovič, v. r.
konateľ MsBP Sereď

mailto:mbps@mbps.sk

