
Zámer na prenájom vonkajšej časti budovy 

 v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 v Košiciach, ako správca majetku vo vlastníctve 
Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom vonkajšiu časť steny budovy 
školy na Komenského 2 v Košiciach (budova so súpisným č. 3201, na pozemku registra „C“ KN 
parc.č.123, katastrálne územie Letná, zapísaná na LV č. 10744) na účely jej využitia ako reklamnej 
plochy, a to na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za ročné nájomné minimálne vo 
výške 51,00 €/m².  Prenajímaná plocha 36 m², 1 ks reklamnej tabule. 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu: 

Stredná priemyselná škola strojnícka 

Komenského 2 

040 01 Košice 

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom reklamnej 
plochy – súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 08.02.2021, do 10.00 
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 musí obsahovať: 

- identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO  
- účel využitia predmetu nájmu  
- súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na 

prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom časti budovy 
-  ak osoby oprávnené konať za právnickú osobu nie sú zapisované do zákonom ustanovenej 

evidencie a zároveň nie sú evidované v Registri právnických osôb, preukazujú svoje oprávnenie 
konať za právnickú osobu príslušným dokumentom, 

- vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať 
majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

- cenovú ponuku. 

Obhliadku predmetu nájmu je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 
055/6228875. Predložené súťažné návrhy bude posudzovať komisia zriadená na účel vyhodnotenia 
ponúk. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. Vyhlasovateľ  zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z 
predložených ponúk. 
 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym 
krajom. 

 

Košice, 19.01.2021  

     

Spracovala: Ing. Katarína Kinlovičová   


