Obec Lozorno v súlade s ustanoveniami zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno
zverejňuje

zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno
formou priameho nájmu
takto :
Predmet nájmu : pozemky reg. C, k.ú. Lozorno ( alebo ich časti ) p.č. 9307/34 orná půda o výmere
112 m/2, 9305/16 ostatná plocha o výmere 35 m/2, 9245/7 orná půda o výmere 28 m/2, 9223/21 orná
půda o výmere 72 m/2,
účel nájmu : zabezpeČenie prístupu k stavenisku
Lozorno, reg. C p.č. 9223/18, 9223/40 a 9223/24

—

navrhovanej stavbe RD na pozemkoch v k.ú.

Minimálna cena nájmu: 350 EUR /rok
(v zmysle posudku č. 05 /2019 vypracovaného znalcom Ing. Silvia OndroviČová zo dua 25.03.2019
2019)
Okrem nájomného bude nájomca povinný na úhradu jednorazového paušálneho poplatku vo výške
500 EURO za spracovanie nájomnej zmluvy.
Doba trvania nájmu : na dobu určitú maximálne 3 roky, nie viac ako do naplnenia účelu nájmu
Cenové ponuky záujemcov musia byť predložené pisomne v uzatvorenej obálke označenej heslom
„PRIAMY NÁJOM pozemok p.Č. 9307/34, 9305/16,9245/7,9223/21 -NEOTVÁRAt I“ doručenej na
adresu Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno najneskůr do 29.04.2019 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie ponúk bude oznámené do 10 dní od uplynutia lehoty pre predkladanie ponúk
zverejnením na internetovej stránke obce a vybraný záujemca bude kontaktovaný. Ponuka musí
obsahovať identifikáciu nájomcu ( minimálne v rozsahu meno priezvisko/obchodné meno, adresa
trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania, rodné číslo/ IČO príp. telef. kontakt), výšku ponúkaného
nájomného za predmet nájmu na mesiac v EUR a jednoznačné a nespochybniterné vyhlásenie
záujemcu, že je cenovou ponukou viazaný nie menej ako 3 mesiace odo dňa jej doručenia a že súhlasí
s podmienkami nájmu uvedenými vtomto oznámení. Akékorvek podmieňovanie ponúk alebo ich
neúplnosťje dóvodom na ich vylúčenie.
—

‚

Spolu s cenovou ponukou predloží záujemca tiež čestné vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v ~9a
ods.6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie, že v čase podania
cenovej ponuky nemá žiadne nesplatené záväzky a dlhy voČi obci Lozorno.
Obec Lozorno si vyhradzuje právo odmietnuťvšetky cenové ponuky, resp. tento svoj zámer zrušit‘.
Bližšie informácie možno získať na adrese sadlonova@lozorno.sk alebo osobne na Obecnom úrade
Lozorno.
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Mgr. Ľuboš Tvrdoň,
starosta obce Lozorno
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