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Oznámenie
o priamom prenájme nebytových priestorov

V súlade s bodom 3 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

poskytne do prenájmu
nebytové priestory kina Hviezda Trnava, Paulínska 1, situované na l. podlaží budovy, s vchodom od

Paulínskej ul.
1) Celková výmera priestorov: 35,53 m2

:

• 35,53 m2
- priestor na obchodné účely, služby

2) Účel využitia prenájmu priestorov:
V prípade využitia na obchodné účely sortiment tovaru nesmie byť zameraný na predaj občerstvenia
alkoholických alebo tabakových výrobkov, v prípade využitia na iný účel priestory nesmú byť využívané na
účel, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi.

3) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov (určená v súlade s VZN č. 241):
• 35,53 m2

- priestory využívané na komerčné účely: zaradenie v súlade s bodom 1aj čl. 4 časť II. VZN
č. 241, nájomné vo výške 33,28 eura/m2/rok + 350 % atraktivita (116,48 eura/m2/rok) = 149,76
eura/m2/rok

• Ceny sú uvedené bez DPH.
4) Predpokladaná doba prenájmu:

Doba neurčitá.
5) Ostatné podmienky prenájmu:

• V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz
odpadu.

• Poplatky za odber elektrickej energie, vodné a stočné budú nájomcovi fakturované na základe stavu na
podružných meračoch, vykurovanie bude účtované ako percento pripadajúce z celkovej sumy uhradenej
za spotrebu tepla na prenajaté nebytové priestory. Odvoz odpadu je nájomca povinný zabezpečiť na
vlastné náklady priamo s dodávateľom tejto služby.

6) Podmienky predloženia cenovej ponuky:
• Cenovú ponuku môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona oprávnenie na

poskytovanie toho druhu služieb, ktorý požadujú, t.j. doklad o živnostenskom oprávnení alebo výpis
z obchodného registra je potrebné priložiť.

• Cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný uhrádzať ako nájomné za prenájom
priestorov musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná čiastka na 1 m2/rok, v euro, bez DPH a nesmie
byt' nižšia ako minimálna cena uvedená v bode 3) tohto oznámenia.

• Účel využitia nesmie byt' v rozpore s bodom 2) tohto oznámenia.
• Vyhodnotenie cenových ponúk bude prebiehať podľa nasledovných kritérií: výška ponúknutej ceny -

55%, účel využitia - 45%.
• Cenová ponuka musí byt' predložená v zalepenej obálke s označením "prenájom priestorov - kino

Hviezda".
• Pre uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, bude predložený návrh na schválenie

prenájmu, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
• Doručené cenové ponuky budú vyhodnotené podľa výšky navrhovanej ceny a účelu využitia.
• Cenová ponuka, ktorá nebude splňať podmienky určené týmto oznámením bude vyradená z hodnotenia.
• Správca objektu si vyhradzuje právo zrušenia priameho prenájmu v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti

pre ktoré nebude možné nebytové priestory prenajať.
7) Lehota na doručenie cenových ponúk: 10.1.2013 do 10.00 hodiny.
8) Adresa na doručovanie cenových ponúk:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
917 O1 Trnava, Hlavná 17.
Informácie: SKaŠZ mesta Trnava, Brestovanská M. Č.t.: 033/3236431

V Trnave, 19.12.2012
Mgr. Miroslav Hru b Ý

riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava


