OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 6
Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce v zmysle ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o majetku obcí
a) schvaľuje spôsob prenájmu obecného majetku:
- kancelársku miestnosť na 2. poschodí Kultúrneho domu nachádzajúcu sa na chodbe, opatrenú
vonkajšími okennými mrežami, ako aj interiérovými vnútornými mrežami na vchodových dverách
do miestnosti, a to obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovení Obchodného zákonníka
a zároveň
b) schvaľuje
nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Začiatok súťaže je dňom uverejnenia na úradnej tabuli obce Šúrovce a na webovom, sídle obce
www.surovce.sk.
2. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde
uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.
V obálke záujemca predloží:
a) nájomnú zmluvu vypracovanú v súlade s príslušnými právnymi predpismi
b) špecifikáciu činnosti prenájmu s návrhom výšky nájmu,
c) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia
úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,
d) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené
exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
e) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,
f) telefonický a mailový kontakt na záujemcu,
g) vyhlásenie záujemcu, že predmet nájmu bude využívaný na kancelárske priestory
II. Ostatné podmienky:
a) prenajaté priestory sa prenajímajú na obdobie 2 rokov,
b) informácie a údaje obsiahnuté v návrhu nesmú byť predkladateľom označené ako dôverné.
III. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov:
a) vyhlásenie záujemcu o mieste a sídle podnikania – obec Šúrovce
b) miesto a termín podávania návrhov.
4. Potrebné doklady musia byť doručené do podateľne Obecného úradu Šúrovce, Nová 174/5, 919
25 Šúrovce najneskôr do 31.12.2020 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne alebo
návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže
zaradený.

5. Za víťazný bude vyhlásený návrh, ktorý
a) splní všetky podmienky súťaže a
b) ponúkne najvyššiu sumu nájomného
6. Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená Obecným
zastupiteľstvom obce Šúrovce a menovaná starostkou obce.
7. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní
po schválení víťaza.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
a) právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
b) právo súťaž zrušiť,
c) v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť
9. Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 28.02.2021, pokiaľ tomu
nezabránia objektívne dôvody na strane vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže.

