
Oznámenie o zmene podmienok uvedených vo Vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže zo dňa 29.11.2019
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PREDMET SUTAŽE

1. Predmetom tejto súťaže je predkladanie návrhov na uzavretíe zmluvy onájme nebytových
priestorov vo vlastníctve vyhlasovateľa do odplatného užívania úspešného uchádzača, ato
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 časť so samostatnym
vstupom zo severu a z tribúny pozostávajúca z nasledovných miestností vo výmere:

. Konzumná miestnosť 54,8 rrŕ
Predajnámiestnosť 6,4 nŕ.

Manipulačná míestnosť 14,8 m2.

Miestnosť, v ktorejje v súčasnosti.

umiestnená nefunkčná bowlingová dráha 171,0 n^
Prírvčny sklad 5,5 m2.

Sklaä obalov 7,0 m2.

ť.

. Satna 7,8 nŕ
Plocha spolui 267,3 nŕ
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V súlade s cl. VH ods. 1 ZMENA A ZRUŠENIE SÚŤAŽE vyhlasovateľ t.j.:

Názov: ObecPoproí
v

So sídlom: Skolská2,04424Poproč
Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starostka obce

v

ICO: 00324639
v

DIC: 020746189

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

r

a) mení znenie cl. V VYHODNOTENIE NÁVRHOV ods. 1 a to nasledovne:

ods. 1. Vyhlasovatet vyhodnotí predložené návrhy na najbližšom zasadnuti Obecného zastupiteľstva
v Poproči v roku 2020 do 5 dní od uplynutia lchoty na prcdklaäcnríc návrhffv vzmyvlc bodu 2
článku IVtohto vyhláscma. Miestom vyhoänocovaniaponúkje sídlo vyhlasovateľa.

b) mení znenie čl. VI UZAVRETIE ZMLUVY ods. 1 a to nasledovne:

ods. 1. "Vyhlasovateľ oznámi výsledky vyhodnotenia návrhov ucháäzaČom, ktorí podali návrh, ktorý
sa vyhodnocoval, v lehote äo 5 dní od schválenia vyhodnotenia návrhov Obecným zastupiteľstvom



v Poproči od uplynutia lchoty na predkladamc ponúk; pričom s uchádzačom, ktorý sa na základe
hodnotenia kritérií, uvedenych v článku V. tohto vyhlásenia umiestnil v poradí ako prvý, uzatvorí
v tejto lehote zmluvu. Ostatným uchádzačom vyhlasovateT oznámi v tej istej lehote, že ich návrh
odmieta.

VPoproči, dna20.12.2019

Ing. Iveta Komorová Hiľovská V V
starostka obce


