
Zverejnenie zámeru prenajatia majetku mesta 

 
 Na základe súhlasu primátora mesta – list č. A/2012/16956 zo dňa 17.08.2012, 

riaditeľka školy zverejňuje zámer k priamemu nájmu dočasne voľných priestorov na ZŠ 

Staničná 13 Košice tretím osobám v zmysle §9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obce v znení neskorších predpisov. 

 

 

 Cenovú ponuku k prenájmu priestorov na ZŠ Staničná 13 Košice – príloha č.1, 

predkladateľ zašle na e-mailovú adresu: obstaravanie @zsstanicnake.sk alebo poštou na 

adresu školy ZŠ Staničná 13  040 01  Košice. Cenovú ponuku môže predkladateľ priniesť aj 

osobne v zalepenej obálke priamo do kancelárie hospodárky školy. Na obálke bude uvedené 

heslo: „Prenájom majetku mesta – cenová ponuka“.  

 

Kontaktná osoba: Renáta Fatulová, hospodárka školy 

Tel. číslo: 055/6256896, 0911 625 685 

 

 

 Cenové ponuky je možné zasielať iba v termíne zverejnenia výzvy na webovej stránke 

školy www.zsstanicnake.sk od 12.09.2012 do 27.09.2012 do 10.00 hod. Po tomto termíne 

nebudú cenové ponuky akceptované. 

 

 

 

 

 

      PaedDr. Eva Pillárová 

      riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsstanicnake.sk/


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na prenájom priestorov 

na ZŠ Staničná 13 Košice  - telocvične. 

 

Prenjímateľ: ZŠ Staničná 13  040 01 Košice 

IČO:                 31263089 
 

 

1.) Predmet nájmu a jeho identifikácia: 

Predmetom nájmu sú priestory – malá a veľká telocvičňa – nachádzajúce sa v objekte 

ZŠ Staničná 13 Košice - stavba so súpisným číslom 1901, na parcele č. 2796/1, ktorá sa 

nachádza v katastrálnom území: Južné mesto, okres Košice, obec Košice a je evidovaná 

Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 13343. 

Predmet nájmu je vo vlastníctve Mesta Košice Trieda SNP 48/A Košice. 

 

2.) Doba nájmu: od 01.10.2012 na dobu neurčitú v uvedených dňoch a termínoch: 

    

 

Malá telocvičňa: 105 m² 

 

 

Pondelok: 13,30 – 17,00 hod. 

Utorok:     13,30 – 17,00 hod.  

Streda:      13,30 – 17,00 hod. 

Štvrtok:    13,30 – 17,00 hod.  

Piatok:      14,00 – 17,00 hod. 

 

     Ostatné priestory:  
     Šatňa: 21 m2  

 

Veľká telocvičňa: 471 m² 

 

 

Pondelok: 18,00 – 19,30 hod. 

Utorok:  18,00 -  19,30 hod. 

Streda:  18,00 -  19,30 hod. 

Štvrtok:  18,00 -  19,30 hod. 

Piatok:      17,00 -  19,00 hod. 

      

     Ostatné priestory:  
     Šatňa: 21 m2  

 

3.) Účel nájmu: športové aktivity, rekreačného a relaxačného charakteru 

 

 

4.) Minimálna výška nájomného je stanovená v súlade s § 4 a § 5 Pravidiel prenajímania 

školského majetku schválených Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.331 

dňa 18. júna 2012. (viď príloha č. 1). 

 



5.)  Predkladaná cenová ponuka musí obsahovať:  

a) označenie predkladateľa, a to uvedením názvu, identifikačného čísla, sídla, resp. mena, 

priezviska, dátumu narodenia a bydliska,  

b) označenie majetku, ktorý má byť predmetom nájmu  

c) doklad preukazujúci, že predkladateľ nemá voči mestu, resp. prenajímateľovi záväzky 

po lehote splatnosti,  

d) účel nájmu,  

e) dobu nájmu,  

f) navrhovaná cena nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako určujú Pravidlá prenajímania.  

 

6. )  Kritériá pre posudzovanie ponúk:  

 

a) výška cenovej ponuky nájomného  

b) účel nájmu  

 

Cenové ponuky je možné zasielať iba v termíne zverejnenia výzvy od 12.9. 2012 do 27.9. 2012 

do 10,00 hod.  

 

Príloha č.2: formulár na predloženie cenovej ponuky 

 


