PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU
VO VLASTNÍCTVE OBCE ČERVENÝ HRÁDOK
FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU č. 1/2020

Obec Červený Hrádok v súlade so zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného pozemku vo vlastníctve obce Červený Hrádok formou priameho prenájmu.
1. časť pozemku o výmere 2596 m2, parcela KN registra “C”, č. 665/6, druh pozemku: Zastavená
plocha a nádvorie, k.ú. Červený Hrádok
Účel využitia prenájmu ponúkaných pozemkov: podnikateľské účely
Minimálna cena za prenájom ponúkaných pozemkov: je určená minimálne 1,00 €/m2/rok – pozemky na podnikateľské účely.
Predpokladaná doba prenájmu: Doba určitá (tri roky)
Ostatné podmienky prenájmu
Obec Červený Hrádok si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť
všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť. Účastník môže predložiť najviac jednu ponuku.
Ak účastník podá viac ponúk, budú všetky zo súťaže vylúčené.
Podmienky predloženia cenovej ponuky
Obec Červený Hrádok stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku obce Červený Hrádok.
Do 22.10.2020, najneskôr do 13:00 hod, a to do podateľne obecného úradu obce Červený Hrádok.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie účastníka:
-Fyzická osoba: meno, priezvisko, datum narodenia, bydlisko, telefonický kontakt alebo
-Fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefon, kontakt
-Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny organ, telef. kontakt
b) -Výška nájomného za 1m²/rok
c) -Účel nájmu
d) - Účastník predloží aj čestné vyhlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky po
lehote splatnosti voči obci Červený Hrádok k dátumu podania ponuky.
e) - Účastník predloží aj čestné vyhlásenie, že sa v jeho prípade nejedná o fyzickú osobu podľa
§ 9a, ods.6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo právnickú
osobu podľa § 9a, ods.7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
f) - Dátum a podpis, príp. pečiatka oprávnenej osoby
g) - Písomný súhlas fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov

V Červenom Hrádku dňa 17.09.2020

Mgr. Miroslav Kráľ
Starosta obce Červený Hrádok

781200211

Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom “Nájom/pozemok/ - 1/2020 – Neotvárať”, bez akéhokoľvek ďalšieho označenia zalepenej obálky, na Obecný úrad Červený Hrádok č. 193, 951 82 Červený Hrádok (rozhodujúci je čas
prijatia obálky do podateľne obecného úradu). Informácie na tel.č. +421 376342246

