
Mestské kultúrne stredisko Mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

 

 

Mestské kultúrne stredisko Mesta Piešťany, p.o., A. Dubčeka 2400/27, 921 01 Piešťany, IČO: 

00182869, zastúpené riaditeľom Mg. Martou Jurčovou, na základe ust. § 9a/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

týmto oznamuje 

 

vyhlásenie ponukového konania na nájom voľných nebytových priestorov, vo vlastníctve Mesta 

Piešťany, v správe Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany, pozostávajúcich z 2. 

miestností celkom o výmere 118 m2 ( 29,00 + 89,00 m2) – nachádzajúcich sa v suteréne budovy 

Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany na ulici A. Dubčeka, súp. Č. 2400, zapísanej 

v LV č. 5700 pre obec a k.ú. Piešťany, postavenej na par. Č. 8235/1 a par. Č. 8234/1 v k.ú. 

Piešťany, za najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálna výška nájomného a účel nájmu sú 

stanovené v podmienkach ponukového konania 

 

Podmienky ponukového konania sú zverejnené 

- na internetovej stránke Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany:  

www.msks-piestany.sk 

- v úradných tabuliach Mesta Piešťany a Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany 

 

 

Okrem toho sú podmienky ponukového konania k dispozícii na Mestskom kultúrnom 

stredisku Mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, Piešťany v pracovných dňoch v čase od 7,30  

do 15,30. 

 

 

V Piešťanoch dňa 15.3.2018 

Mestské kultúrne stredisko Mesta Piešťany p.o. 

Mgr. Marta  J u r č o v á 

        riaditeľka MsKS 

 

http://www.msks-piestany.sk/


PONUKOVÉ KONANIE NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO 

VLASTNÍCTVE MESTA PIEŠŤANY, V SPRÁVE MESTSKÉHO 

KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY 
 

 

 

Mestské kultúrne stredisko Mesta Piešťany, p.o., A. Dubčeka 2400/27, 921 01 Piešťany, IČO: 

00182869, vyhlasuje v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov 

a podľa ustanovenia čl. VII. Ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany ponukové 

konanie na nájom nasledovných nebytových priestorov. 

 

1. Predmet nájmu : 

 

Nebytové priestory s výmerou 118,00 m2 – 2 miestnosti 29,00 + 89,00 m2 – nachádzajúce sa 

v suteréne budovy Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany na ulici A. Dubčeka súp. 

č.2400, zapísanej v LV č. 5700 pre obec a k.ú. Piešťany, postavenej na par. č. 8235/1 a par. 

č.8234/1 v k.ú. Piešťany. 

 

 

2. Podmienky nájmu : 

 

Nebytové priestory uvedené v bode 1. na ul. A. Dubčeka v Piešťanoch : 

- minimálna výška nájomného (bez služieb spojených s užívaním nebytových priestorov)             

predstavuje sumu 2.374,63 € ročne, ktoré sa bude každoročne upravovať o mieru inflácie 

za predchádzajúci kalendárny rok, 

- účel nájmu (využitie) nebytových priestorov : čajovňa 

- doba nájmu : určitá – 3 roky 

 

3. Ponuka nájmu musí obsahovať : 

 

- identifikácia záujemcu : 

 právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) ponuka 

právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom, 

 fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, 

 fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra ( nie starší ako tri 

mesiace) 

- záväzný návrh výšky nájomného (numericky aj slovne) 

- zámer využitia 

- súhlas záujemcu so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním 

(zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov) 

- čestné vyhlásenie v súlade s § 9a ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

- telefonický kontakt. 

 

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového 

konania vyradený. 

Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. 



 

Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku, 

v opačnom prípade musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. 

 

4. Kritérium hodnotenia ponuky : 

 

Najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálne nájomné je určené sumou vo výške 

uvedenej v bode 2. Podmienky nájmu. 

 

Víťazom ponukového konania sa stáva uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky nájmu 

a ponúkne najvyššie nájomné. 

 

Pri rovnosti výšky nájmu je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky. 

 

5. Ostatné informácie pre uchádzačov : 

 

Uchádzači o nájom nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky v uzavretej 

obálke označenej heslom  

  „ Nebytové priestory – MsKS – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“  

Poštou alebo osobne do kancelárie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Mesta 

Piešťany, v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. do 3.4. 2018 do 12,00 hod.  

 

Nebytové priestory je možné si osobne obhliadnuť po predchádzajúcej dohode s Mgr. 

Martou Jurčovou, riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany, tel. 

č.033/7725375, 0910 997 002 

 

Mestské kultúrne stredisko Piešťany si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky 

a ponukové konanie zrušiť. 

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou 

súťažou. 

 

 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 15.3.2018 

 

 

Mestské kultúrne stredisko Mesta Piešťany p.o. 

Mgr. Marta  J u r č o v á 

        riaditeľka MsKS 

 
 

 


