MESTO MICHALOVCE,
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení
neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom časti pozemku p. C‐KN č. 2969/1, do výmery 35 m2 vedeného na
LV č. 5157 v k. ú. Michalovce, predstavujúci zelenú plochu na Ulici prof. Hlaváča
v Michalovciach, pri novozrekonštruovanom bytovom dome I.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťažiaci predloží vyhlasovateľovi návrh nájomnej zmluvy, spĺňajúci všetky
podmienky obchodnej verejnej súťaže.
2. Nájom na dobu neurčitú.
3. Predložiť zámer využitia pozemku.
4. Ponúknuť výšku ročného nájomného za prenájom pozemku,
ktorou musí byť dosiahnutá minimálna sadzba za prenájom pozemkov, stanovená
Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 (zverejnená na internetovej stránke
mestawww.michalovce.sk).
5. Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si vyhlasovateľ vyhradzuje právo na
jednostrannú úpravu výšky nájomného na základe zmeny právnych a finančných
predpisov ako aj v prípade zmeny Všeobecne záväzného nariadenia schváleného
Mestským zastupiteľstvom v Michalovciach.
6. K žiadosti priložiť:
‐ doklad o právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, živnostenský list)
‐ čestné vyhlásenie súťažiaceho, že má vyrovnané voči Mestu Michalovce a jeho
správcom akékoľvek prípadné podĺžnosti.
7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, alebo
zrušiť súťaž.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené
podmienky OVS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do

15. mája 2015 (piatok) do 9.00 hod
v zalepenej obálke s označením:

"Prenájom pozemku p.č. 2969/1, k.ú. Michalovce ‐ NEOTVÁRAŤ "
Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 14 dní odo dňa
záverečného vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Bližšie informácie o prenájme pozemku, vrátane vzoru návrhu zmluvy pre prihlásenie sa do
súťaže, poskytne Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce, Nám. Slobody 1,
Michalovce, na č. dv. 280, č.t. 056/6864280, na požiadanie súťažiaceho.
V prihláške odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie súťažných návrhov sú
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Viliam Zahorčák
primátor mesta

Vyvesené dňa :___________________
Zvesené dňa : ___________________

