
Zámer na prenájom časti spoločných priestorov 

na Hlavnej ulici č. 113 v Košiciach  

na osadenie a prevádzku predajného nápojového automatu 
 

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, 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 časť 

spoločných priestorov o výmere 1 m² v objekte budovy školy na Hlavnej  ulici č. 113 

v Košiciach (budova so súpisným č. 67, na parcele č. 678, katastrálne územie Stredné  Mesto, 

zapísaná na LV č. 3154), a to na dobu neurčitú, za ročné nájomné (mimo mesiacov júl 

a august) minimálne vo výške 125 € za účelom osadenia a prevádzky predajného 

nápojového automatu.  Predmet nájmu sa prenajíma na školský rok t. j. 10 mesiacov, počas 

ktorých bude samoobslužný automat v prevádzke. K uvedenej sume za nájom sa 

pripočítava suma za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. 

Časť spoločných priestorov sa nachádza na prízemí A budovy na chodbe pred školskou 

jedálňou.  

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:  

SPŠ dopravná 

Hlavná 113 

040 01 Košice 

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom 

„Nájom – ponuka,  NEOTVÁRAŤ“. 

Posledný deň prijímania ponúk: 04.03.2021 do 14.
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), 

 súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru 

na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy, 

 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 priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle:  

0948 807 711 v pracovné dni. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým 

samosprávnym krajom. 

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

 

Dátum: 11.02.2021 

Vypracovala: Gabriela Kochanová 

Schválil: Ing. Martin Hospodár, riaditeľ školy 


