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ZÁMER priameho nájmu majetku Trnavského samosprávneho kraja v správe Gymnázia J. B.
Magina vo Vrbovom č. 1/2021

Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského
samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods.9 zákona Č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho
nájmu, a to:

nebytový priestor - školský bufet v objekte Gymnázia J. B. Magina na ulici Beňovského č.
100 vo Vrbovom (budova so súpisným číslom Č. 358, na parcele Č. 1600/8, katastrálne územie
Vrbové, zapísaná na LV Č. 4113) a to na predpokladanú dobu nájmu október 2021 - jún 2024.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:
Gymnázium J. B. Magina Vrbové
Beňovského 358/100
92203 Vrbové
v uzatvorených obálkach označených heslom "Nájom - ponuka, NEOTVÁRAŤ" osobne alebo poštou.
Posledný deň prijímania ponúk: 6.9.2021, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie
dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží
viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka uchádzača musí obsahovať najmä:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
• oprávnenie podnikať - výpis zo živnostenského registra /obchodného registra, potvrdzujúceho

právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
• ponúknutú sumu za prenájom,
• sortiment tovaru v bufete- - ponuka nealkoholických teplých a studených nápojov, ponuka

pripravovaných desiat,
• súhlas záujemcu - fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na

prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy,
• vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať

majetok Trnavského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona Č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Obhliadku priestorov je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle
033/779 14 95, (p. Janette Petríková).

Nájomná zmluva bude uzatvorená podl'a Zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších právnych predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Trnavským samosprávnym
krajom.

Vyhlasovatel' zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Vo Vrbovom, dňa 7.7.2021 GYllNAzJUM JÁNA BAlTAZÁRA MAGINA VRBOvt
Beňovského 358/100
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