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      Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov 
majetku Obce Sihla – zverejnenie zámeru 

 
                                                                                                                 
Obec Sihla so sídlom Sihla 73, 976 53 Sihla, IČO 00649287, zastúpená starostom Mariánom Ilčíkom, v zmysle § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové 

priestory. 

 

Predmet nájmu: 

 Nebytový priestor – priestory obchodu s potravinami v budove Obecného úradu Sihla 73. Nebytový priestor 

pozostáva  z 28 m2 prevádzkovej plochy a 25,85 m2  skladovej plochy. 
Nebytový priestor bude potrebné prestavať a prispôsobiť novým normám RÚVZ. 

 

Účel využitia: prevádzka obchodu s potravinami drogériový a priemyselný tovar dennej spotreby 

 

Doba nájmu: dohodou 

 

Minimálna výška nájmu: sa prepočíta celkovými nákladmi na prerobenie v podiele s počtom mesiacov nájmu. 

 

Doručovanie ponúk: 

 

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 14.02.2020 do 14:00 hod. do kancelárie Obecného úradu v Sihle, 

Sihla 73, 976 53 Sihla. Ponuka musí byť v zalepenej obálke s označením: 
„Prenájom nebytových priestorov – neotvárať“ 

a s uvedením odosielateľa. 

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.02.2020 o 17:00 hod. v kancelárii obecného úradu. 

V prípade rovnosti viacerých ponúk, rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia 

ponuky. 

 

Ponuka musí obsahovať: 

 Identifikačné údaje záujemcu - meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt 

 Kópiu výpisu z obchodného resp. živnostenského registra 

 Cenovú ponuku na predmet nájmu  za m2  a cenu za celkovú výmeru 

 Predmet nájmu 
 Účel nájmu 

 Čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v súvislosti s ods. 9 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

 

Bližšie informácie ohľadom ponuky Obce Sihla budú poskytnuté záujemcom telefonicky na t.č. 0910444437 alebo 
e-mailom: obecsihla@gmail.com.  

 

Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované 

náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.  

 

 

V Sihle 29.01.2020 

 

Dátum zverejnenia:   29.01.2020 

Dátum zvesenia:        14.02.2020 

Miesto zverejnenia:  - úradná tabuľa 
                                  - webová stránka obce 

                                                                                                                      Marián Ilčík, v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 
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