
t
t

f

VYHLÁSENIE
VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE

v TlSle§u9sl'o§dl" ^la^^ll31/31J/^^t'^b^^^^^Slft:m^^Lnä^he^^ ISOV

o najvhodnejSí návrh na uzavretie zmluvy za týchto podmienok:

L VYHLASOVATEĽ

Názov: Obcc PoproČ
So sídlom: Skolská 2,044 24 Poproč
Zastíiperry: Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starostka obce
IČO: 00324639

.V

DIC: 020746189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
Webové sídlo: www.poproc.sk
Kontaktaá osoba: Ing. Iveta Komorová Hiľovská
teL: 0907 950 728
e-mail: starostaŕffÍDooroc.sk

ILPREDMETSÚŤAŽE

L predmetom teito súťaže je Predkladaiue návrhov na uzavretie zmluvy onájme nebytových
^w^^^aswatera.áo °W°..^a ^é^uci^-a.o
:"?E^f<'?^Sä '^%'SS=;Ä';?
L1326.-,2astwanépLod7.a.nádvoria-Pncom P"dmetom nájmu budVJq'- asť :o~samostatným
vstupom zo severu a z tribúny pozostávajúca z nasledovných miestností vo^mere:

Komumná miestnosf. 254,8 m
Predajná miestnosf 6,4 m

. 2

Mcmipulačná miestnosť J4,8m2.

Miestftosť, v ktorejje v súčasnosti
umiestnená nefunkčná bawlingová dráha 171,0m2

Príručný sklad. 25,5 m
. Sklad obalov 27,0 m

šatňa. 27,8 m
Plocha spolui 267,3 m2<

'. ^,Ä.^S.S-ä^äSrw2
neskoräíchpredpisov, ktorej nevyhnutným obsahom bude:
2.1.Predmetnájmu:uvedenývbode 1
2.2.Nájomné: v zmysle návrhu úspešného uchádzača
2.3.Služby spojaié s užfvaním nebytového priestoru: služby spojené s užívaním predmetu nájmu

si nájomca zabezpecf piiamo od dodávaterov' a'distribútorov týchto služieb'bez
zaangažovania prcnajímateľa.^

2.4.Učel nájmu: v zmysle návrhu úspešného uchádzača
2.5.Dobanájmu: od 1.1.2020 najdlhäie nadobu do 31.12.2029

2.6.Kau^^pn^zaTO^^^^qmene^lového ^rlis?oru n^omca :doa PrenaJímaterovl
iSjl^mné^>^mCTin^o^Sta^ď^i^s^Íl^"^o^cilTOä'^^jcto^tefov!
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2J.Povumosťnájomcu^Nájomcaakoúspešnýuchádzačbude oprávnený užívať predmet nájmu
len na dohodnutý úcel a nebude oprávnen^ ho ďalej prenajať.

ÍÍÍSL?^? ?"hlvL° "^"ľ nebytov^ch priestorov bude dohodnutý s úspešn^m uchádzačom.
^^e^^ny.^ôsobon, ^^^^-^^
tvoriace nevyhnutný obsah zmluvy o nájme nebytových priestorov.

IIL PODMIENKY ÚČASTI V SÚÍAŽI

L  ^?lSJ?!!?-^?ô-žeJľl?ás.iť^a<(^ saJeJzúčastňovať iba fyzická alebo právnická osoba,kíora spÍňa nasledujúce podmienky (ďalej len "uchádzač"):
l'l'Je,opráľnená, na Podnikanie alebo na výkon ôinnosti vSlovenskej republike vzmysle

Sí^y^ľ^^L^?j ^^^!Súí^^^?iľ!l^<^.?íeÍU.^I?u .
12 Sií^ ^čjji<iis?d!ií?yi-^a^é.^.ll?a^lí_k^aníe?lebo reštnlkturalizacia>me Je v konkurze

alebo likvidacu, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhláseme konkiuzu pre nedOTtatok
majeftu podľa zákona č. 7/2005 2. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, am nie
je v obdobnom konaní poďa zákonov a predpisov platn^h v krajine jeho sídla a nemá- daňové
nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov;

1.3. uchádzač nemá neuhradeňé splatné záväzky voči vyhlasovateľovi, ato jednak 20
^^^^ľ^^c^áí^h^c^)me^^ii^^n?Í ^ ^?tí?^ Í-J5^^1^ÍÍza celý prenajatý priestorje 3 261.60 Eur/rok. MinÍmálna cena bola

stanovR"^ na .áklade platných sadzieb uvedených vZásadách prenájmu nebytových
priestorov objektoy yo vlastníctve Obce PoproČ aovýške mmimáinych sadzieb za ich
S^ÍJC?^,i^?^l,2iL2.'?-(?<i!\?^čo^-v<?.,v^(I f bola zohľadnená nefímkínosť bowlingovej

^^nuestnosť.vktorejjetätoumiestnenabolaocenenisadzbouzaskladovépriesto,?;
2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespÍňa podmienky účasti v súťaži uvedené v bode 1 tohto

!lS-ŕJji.-?Táľ?j"Í po<lť nawh.v?nc.i t?to s^aže- M však Podá róvrh.hoci tieto
-p_°?"^en^r ?ča?ti,v súť^ži nesP^ňa'JeJ ná^'h nebude vyhodnocovaný Ak vyhÍasovateir zistí ažpo
vyhoctaiot^ií návrhov, že uchádzač nespíňa tíeto podmienky účasti vsúťaži, vyhlasovateľ 7i
vyhradzuje právo neuzavrieť s takýmto uchádzaČom miluvu.

IV. NÁVRH A JEHO PREDKLADANIE

L ľäŽÍ?Í^.^rf"s??-a^J_odm,ienlíy ú?astí.s?ťaž?.(?á1!?^ ?L tohto vyhlásenia) sú oprávnení
podávať návrhy na uzavretie zmluvy v rámci tejto súťaže. Návrh musí obsahovať:
Ll' !d-eIIt!?_káľiu,uí;h^[z?ča v,??sa!??Lná? v2^?-chodné meno / meno a priezvisko, sídlo / miesto

podnikania / bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sä pridelené), ^or^n,-^
opráynená bonať za, uchádzača, telefónny kontakt, e-maÍlovú adresu;

I>2' ?-??-?hľa?om.vy.šky.,nál.omného 7aL. lullendámyrok veurách na tíačive záväznej ponuky,
ktoré simožno stiahnuť z intemetovej stránky www.poproc.sk;

;t tohto
vyhlásenia;

1.5. vyplnené tíaôivo "Sdhlas so spracovanim osobných údajov" zverejnené na web stránke
www.DODroc.sk

2. Uchádzač zasiela svoj návrh v zalepenej obálke na adresu Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2,
^^,t.roJ)J^LlJh.??i?^-Iľ*SS^d?.-[?^?*?^_^ ?° ^.<?R *lo<^" Prií°m vtejto lehotemusí byť
už náyrh doručený vyhlasoyaterovi (nepostačuje jeho podanie na poštovú prepravu). Na obálke
musi byť uvedené "NEOTVÁRAŤ- ^hndnä ^ ^ ^-^^-., spiatocnä ad7esa
uchádzača.

3' Ná^rh uchádzaca musí byť spracovaný v súlade s týmto vyhlásením a musí byť spracovaný na celý
^^ľ^tsä^isat^i^cv^M^^. ^Í^éá^lsllviľÍJ^^^än<^?)ad ak chád nePodátýmto vyhlásením, jeho návrh sa nebude vyhoďiocovať

4' !Í^dza idior?čer?m SVOJho návrhu vyhlasovateFovi výslovne súhlasí s neodvolaternosťou svojho
návrhu v lehote viazanosti návrhov. Lehota viazanosti návrhu začína plynúť uplynutím lehoty na
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predkladanie návrhov akončí uzavretím písomnej zmluvy suchádzačom alebo doručením
oznämema ^oodmietnut, návrhu uchádzaca alebo-doruíenfm oznámenia o zn.senl súťaze
uchádzaíovi.

V. VYHODNOTENIE NÁVRHOV

1. Vyhlasovateľvyhodnotípredk>žené návrhy do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov
ľmy.s!e..todu 2 článku Iv tohto vyuásema- Miestom vyhodnocova.ua ponuk j7 slďlo
vyhlasovateľa.

2 VJ^^^^S^^L^^S^^^^^C^Z^^?rl^s. r>?dmienky účasti a požiadavky
yyhlasoyateľa s možnosťou osobne prezentovať svoj podnikateŕský zámer.

3' ^^^?.n^^cÍlS^!l^[-!^J??íl^JloľJ^ut?J^šl5r.fJO??n?° aPodra Predloženého
návrhu účelu nájmu prenajímaných priestorov podTa nasledovných kritérií:

Kl: výška nájmu - váha kritéria 25%
K2: návrh účelu nájmu (podnikateľský zámer) - váha kritéria 75 %

Vvhodnocovanie kritérií:

Kl: yyäka najmu bude hodnotená poítom bodov od 1 po n (od najnižšieho nájmu po najvyšší
nájom). Toto kritérium vyhodnotí komisia spoločne.

K2: návrh účelu nájmu bude hodnotený počtom bodov od 1 po n (od najhoršieho návrhu po
najlepší). Toto kritérium bude vyhodnocovať každý člen komisie samostatne.

Výsledné poradie uchádzačov sa určí ako súčet bodov dosiahnutých za Kl a K2. Úspešnou bude
ponuka z najvyŠŠím počtom bodov.

VL UZAVRETIE ZMLUVY

1 ^^^^fiT?^f^l^^^!!Íl^e^aiJŕľhľľ-lľlÍ?zľ?fn',.kt(S[ pod?li Dávril'ktor^sa
ÄS.^^ÄÄsľv-s'Äŕ^^i
?°J!nZ' iu?ltYor,í v !ejto.lehote zmluvu< Ostatným uchádzačom vyhiasovateľ ománu vtej istej
lehote, že ich návrh odmieta.

21 ^?p^r^aJlL^^x?,ie?^^i!s^^iľ.?^ed?.Z.UCI?áíÍzačov? vyhlasovateľ má práy°
urciť' s ktor^m z uchádzačov, ktorí sa umiestnili na pr/om mieste, uzavne zmluvu. Ostaln^n
uchádzačom yyhlasovater písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy odmieta. DaÍšÍe
informácie vyhlasovateF neposkytuje.

3 ^M)^ddôÍl^ pk^T^t^d^^Teutc^T^^Sz^ľ^y^as^>m^^ <^ró'^'^ýta^ii^íz^^
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí ako druhý. fo platí iba vtedy, ak tomuto uchádzačovi
vyUasovatel- este neoznämil, zejeho návrh odmieta, a že neuplynula leho-ta uvedená v bodeTtohto
ČIánku. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ oznámi, že ich návrh odmieta.

3' ?^:?!?^u^^-a^élc?.rvfkJné, ustanovenie tohto vyhlásenia si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy.

V

VII. ZMENA A ZRUŠENIE TEJTO SÚŤAŽE

L ^l^v??LLťL0^^^ ^S^fk.v-F^ePeh^_t?to.s,úťaže.z,meniť"a!cékol'veic p°dmienky
uyedené_vtomto vyhlasetí obchodnej verejnej súťaze vrítane jeho príloh, ato bez'uvedenia
dôvodu; Takáto zmena podmienok súťaže bude zverejnená tým istým spôsobom, akým sa súťaž
vyhlásila.

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zmšiť, pričom dôvod zmšenia sa uchádzačom
neoznamuje. Zrušenie súťaže vyhlasovateľ zverejní tým istým spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila;
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Vm. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
jr.

1. Účasť uchádzača v tejto súťaží je dobrovoľná. Uchádzač podaním náyrhu akceptuje podmienky
tejto súťaäe; tým zároveň vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami vyhlasovateľa, uvedených vo
vyhlásených podmienkach súťaže.

2. Uchádzač berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahmutie návrhu uchádzača do
vyhodnocovania, neprijatie návrhu uchádzaéa alebo zrušenie obchodnej verejnej súťaže, nezatíadá
právo na podanie akýchkoFvek opravných prostriedkov alebo iných revíznych postupov.

3. Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom náklady spojené s Ích účasťou v tejto súťaži bez ohTadu na
to, akým spôsobom táto súťaž skončí. Uchádzači v phiej miere hradia všeťky náklady, spojené s ich
účasťou v súťaži, ktoré im tým vzniknú.

4. Ak má uchádzač záujem o získanie doplfiujúcich infonnácií týkajúcich sa tejto obchodnej verejnej
súťaže alebo požaduje objasniť podmienlQf súťaže, môže vyhlasovateľa pisomne požiadať
o vysvetienie, a to prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v tomto vyblásení.

5. Spôsob prenechama predmetného majetku do užívania inýcli osôb bol schválený uznesením
Obecného zastupiteFstva Obce Popro  Č. A. 12/23 .,2019-1 zo dôa 28.11.2019. Podmienky tejto
obchodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce PoproČ  .
A.12/23./2019-2 zo dna28.11.2019

VPoproči, dna29.11.2019

Ing. Iveta Komorová Hiťovská
starostka obce
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Záväzná ponuka- súťažný návrh
( právnická osoba)

Obchodné meno (názov)
Sídlo

v

ICO:
v

DIC

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu ...................................oddiel:........."..A^ložka
číslo č. telefónu

Bankové spojenie
Císlo účtu

V mene ktorej je oprávnený konať:
Titul,menoapriezvisko:
Trvale bytom:

Záväzne ponúkam za predmet súťaže nájom kalendámy rok: EUR/rok..>**.*...*...>**.>*......

Predmet sútía?ei .

^^t^^^or'^asfl^v^on^5^aÍ^':^i^s^^t^^o^6^^te^Slo^a^^se^una
^elaKN;;clL1326.:,zastovanéJ'lochLa.nádvoria;.pričom predmetom ^mu bude JeJ
časť so samostatným vstupom zo severu a z tribúny o celkovej výmere 267,3 m2

fiS^l^j ^!fSL ^^l^"ľJäaZ?^"!^T.^TSOy:?1?- -p^ebfhom obchodnei yercjnei
^^ii^d^^^ms^^dT^i^n^^lo^(^^^^mE^r^n^^^a^^ii^^
zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá.

Tymtosazaväzujempodpísaťnájomnúzmluvu za podmienok a v lehote podľa vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže.

v dňa

(podpis a pečiatka)



Záväzná pOUUka- súťažnýnávrh
( fyzícká osoba podnikateľ )

Obchodné meno:

Miesto podnikania:
Bankové spojenie:
v

Císlo účtu:
v

ICO:
v

DIC.

v

C. telefónu >

Titul, meno apriezvisko:......................................."..rod. priezvisko:
Dátum narodenia/ rodné Číslo

Trvale bytom:

Záväzne ponúkam za predmet súťaže nájom kalendámy rok: EUR/rok.................fff

Predmet súťay.e: .

nebytový priestor - časť stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poproč, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1190 ako budova so súpisným číslom 969 postavená na pozemku -
parcela KN "C" č. 1326 - zastavané plochy anádvoria, pričom predmetom nájmu bude jej

2Časť so samostataým vstupom zo severu a z tribúny o celkovej vymere 267,3 m

Podaním súťažného návrhu prejavujem súhlas sČasovým priebehom obchodnej verejnej
súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvemosť údajov, vymedzením predmetu apodmienok
obchodnej verejnej súťaže a uverejnenými podmienkami, ako aj sobsahom zamýšľanej
zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá.

Týmto sa zaväzujem podpísať nájomnú zmluvu za podmienok a v lehote podľa vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže.

v dňa

(podpis a pečiatka)



r

Suhlas so spracovaním osobnvch údaiov

v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")

Dotknutá osoba:

Meno a priezvisko, titul:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

ť

Státna príslušnosť:

Kontakt maiVtelefón:

Bankové spojenie/ĽBAN:
v

udeľuje prevádzkovateľovi Obec Poproí, Skolská 2,044 24 Poproč

výslovný abezvýhiadný súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov vo vyššie uvedenom
rozsahu, na účel vykonania všetkých potrebných úkonov spojených s vyhlásenou verejnou
obchodnou súťažou na:

nebytový priestor - časť stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poproč, zapísanej na
liste vlastníctva č. 1190 ako budova so súpisným číslom 969 postavená na pozemku -
parcela KN "C" č. 1326 - zastavané plochy anádvoria, pričom predmetom nájmu bude jej

2Časť so samostatným vstupom zo severu a z tribúny o celkovej výmere 267,3 m

vrátane uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Doba poskytnutia súhlasu:

Doba trvania procesu vyššie uvedenej obchodnej verenej súťaže; v prípade že na základe
výsledkov OVS sdotknutou osobou prevádzkovateľ uzatvorí nájomnú zmluvu, odo dňa
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy na celú dobu platnosti tejto zmluvy

Doťknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vptyv na
zákonnosť spmcúvania vychádzajúceho zo súhlasu predjeho odvolaním.

v ,dňa.

podpis doťknutej osoby


