Obec Prašice, l.mája 142/142, 956 22 Prašice
Dátum zverejnenia zámeru: 7.5.2018
Dátum zvesenia zámeru:

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce
Obec Prašice na základe uznesenie č.341/2018 zo dňa 12.4.2018 a v zmysle § 9a), ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu nehnuteľného majetku
Obce Prašice a výzvu na predloženie cenových ponúk.
Predmetom priameho nájmu je:
Časť parcele 2582/2 trvalé trávnaté porasty vo výmere 5839 m2 vedenej na LV 1526
Podmienky predloženej cenovej ponuky:
1. Minimálna výška ponuky : 600 €
2. Lehota na doručenie cenových ponúk:
do 23.5.2018 do 12.00 hod.
3. Miesto doručenia cenových ponúk:
Obec Prašice, l.mája 142/142,956
22 Prašice
4. Cenová ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, označenie nehnuteľnosti, výšku
cenovej ponuky, čestné vyhlásenie záujemcu:
- fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
- právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného
orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Podnikateľský zámer - na aké účely budú priestory využívané. Tieto
môžu byť využívané výlučne na športovú činnosť s občerstvením pre používateľov športoviska.
5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „NEOTVARAŤ - Priamy prenájom parcela
2582/2“.
6. Obhliadka predmetu priameho prenájmu sa uskutoční vo vopred dohodnutom termíne / 0917549004/.
7. Vyhlasovateľ j e oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho prenájmu, prípadne odmietnuť všetky
predložené ponuky.
8. Vyhlasovateľ poverí zodpovedného zamestnanca na vyhodnotenie predložených ponúk. Vyhodnotenie
predložených ponúk sa vykoná dňa 24.5.2018 . Závery z vyhodnotenia budú predložené na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva a majú pre Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach len odporúčací charakter.
9. Bližšie informácie tel.č. 0903 247 193 alebo osobne Obec Prašice l.mája 142, 95622 Prašice.

V Prašiciach dňa 7.5.2018

