Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 K o m á r n o
vyhlasuje
podl'a ust. § 9a ods.9 zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorsich
predpisov, § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe uznesenia Mestského
zastupiterstva v Komárne císlo 64/2015 zo dna 26. marca 2015 obchodnú verejnú sút'az
na prenájom nehnutefnosti vo vlastníctve Mesta Komárno
Predmetom obchodnej verejnej sút'aze je prenájom nehnutel'nosti vo vlastníctve Mesta
Komárno:
- nebytovy priestor s podlahovou plochou 140 m v d o m e Zichyho paláca (Zupná ul.)
so súp.c. 1044 na parc. registra „C" c. 29/1, vedeny na LV 6434 v k.ú. Komárno,
s vyvolávacou cenou nájomného vo vyske 40,- eur/m /rok, ktorá je zároveh najnizsím
podaním, na dobu urcitú 5 rokov, s trojmesacnou vypovednou lehotou.
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Vseobecné podmienky obchodnej verejnej sút'aze :
a)
b)

minimálna cena nájmu je vyvolávacia cena rocného nájomného za nebytové priestory,
sút'aze sa mözu zúcastnit' tuzemské právnické osoby a fyzické osoby ako aj tuzemské
právnické osoby so zahranicnou majetkovou úcast'ou alebo zahranicné právnické osoby,
registrované v Slovenskej republike. Úcastník v návrhu uvedie menő a priezvisko, rodné
císlo, bydlisko resp. uvedie obchodné menő, sídlo a ICO (fyzická osoba alebo právnická
osoba ktorá je podnikaterom),
c) prihláseny úcastník sút'aze má ulozit' zábezpeku vo vyske 10% z vyvolávacej ceny rocného
nájomného na úcet mesta do konca lehoty na podávanie návrhov,
d) zlozenú zábezpeku neúspesnym úcastníkom obchodnej verejnej sút'aze mesto vráti do 14
dní od rozhodnutia mestského zastupitel'stva o vysledku obchodnej verejnej sút'aze,
e) návrh na uzavretie zmluvy do sút'aze predlozí úcastník písomne v neporusenej zalepenej
obálke, na ktorej je uvedené menő úcastníka a oznacenie písomne, v neporusenej
zalepenej obálke „Neotváraf - O V S na prenájom nebytového priestoru - 140 m v dome
Zichyho paláca",
f) predlozeny návrh zmluvy musí obsahovat' vyhlasovatel'om urcené minimálne nálezitosti
zmluvy.
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V zalepenej obálke úcastník obchodnej verejnej sút'aze predlozí:
1. Návrh na uzavretie zmluvy (podpísany) v piatich vyhotoveniach.
2. List s identifikacnymi údajmi úcastníka, v prípade právnickej osoby je potrebné predlozit'
doklad o právnej subjektivite ( napr. vypis z obchodného registra - originál alebo úradne
overená fotókópia nie starsí ako 3 mesiace) a v prípade ze sa jedná o záujemcu fyzickej
osoby - podnikatel'a, je potrebné predlozit' vypis zo zivnostenského registra (nie starsí ako
3 mesiace - originál alebo úradne overená fotókópia).
3. Doklad o ulození zábezpeky na úcet mesta, O T P banka Slovensko a.s., císlo úctu :
7408930/5200.
4. Doklady predlozené v obálke musia byt' originály alebo úradne overené fotokópie. Doklady
a písomnosti predlozené úcastníkmi musia byt' v slovenskom jazyku. Úcastníci nemajú
nárok na náhradu nákladov spojenych s úcast'ou v sút'azi.
5. Obálka musí byt' odovzdaná a zaevidovaná v podatel'ni Mestského úradu v Komárne,
Pevnostny rad c. 3 najneskör do 29. mája 2015 do 12,00 hodiny. Návrh doruceny vyssie
uvedenym spősobom nemozno odvolat'.

•

Dalsie podmienky :
a) nájomca vykoná rekonstrukciu nebytovych priestorov v súlade s podmienkami
stanovenymi Mestskym úradom Komárno na vlastné náklady,
b) rezijné náklady na prevádzku nehnutel'nosti znása nájomca,
c) v prenajímanych priestoroch nie je mozné prevádzkovanie vyhernych hracích prístrojov,
d) návrh na uzavretie zmluvy doruceny po stanovenom termíne, resp. návrh, ktory nespíha
stanovené podmienky nebude do sút'aze zaradeny.

Mesto Komárno si vyhradzuje právo :
a) menit' uverejnené podmienky sút'aze a sút'az zrusit',
b) odmietnut' vsetky predlozené návrhy,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvat' úcastníkov na ich
odstránenie a doplnenie.
Sút'azné návrhy posúdi komisia schválená Mestskym zastupitel'stvom v Komárne
a o vysledku sút'aze rozhodne Mestské zastupitel'stvo v Komárne.
Mesto bude písomne informovat' vsetkych úcastníkov sút'aze o vysledku sút'aze do 30 dní
od schválenia uznesenia mestského zastupitel'stva.

Prehliadka predmetu sút'aze : od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
v dhoch utorok a stvrtok podl'a predchádzajúceho telefonického dohovoru s Oddelením správy
majetku Mestského úradu v Komárne.

Blizsie informácie : podáva Oddelenie správy majetku
na tel. císle 035/2851379, 035/2851319.

Mestského úradu v Komárne

Mestsky úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku poskytne záujemcom vzor sút'azného
návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne nálezitosti platného návrhu zmluvy.

