Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta formou priameho nájmu
Mesto Poltár
v zmysle § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí ako aj v
súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár
zverejňuje zámer
prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov vo vlastníctve mesta Poltár za účelom
prevádzkovania navigačného systému podnikateľov na území mesta
Minimálna cena nájmu - 270,00 €/ks/rok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Doba nájmu: zmluva o nájme bude uzatvorená na dobu určitú 1 rok
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
 cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu:
fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
kontakt, v prípade FO – podnikateľ IČO
 právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy,
kontaktná osoba, kontakt
 výška cenovej ponuky
 vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné prehlásenie záujemcu o tom, že nemá nedoplatky voči mestu Poltár
 záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 03.06.2022 do 12.00 hod. do
podateľne Mestského úradu v Poltári v uzatvorenej obálke s nadpisom „Priamy nájom – Stĺpy
VO a RS – neotvárať“
Mesto Poltár si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho nájmu, neprijať ani jednu cenovú
ponuku alebo priamy nájom zrušiť. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvyššia cena nájmu.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Poltári- oddelenie financií, daní a správy
majetku č. dverí 9 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod., tel. č. 047/430 84 19.
Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli a web stránke mesta Poltár www. poltar.sk.
Deň zverejnenia: 20.05.2022
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