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~ '\ Obchodná akadémia,.......rl Mladcžnícka 158/5,926 Ol Sereď

Č. 00343/20 14/0ASe-003

Zámer - prenájom nebytového priestoru

1. Identifikácia prenajímatel'a:

Názov organizácie:
Zastúpený:
IČO:
Kontaktná osoba:
Sídlo organizácie:
Tel:

Obchodná akadémia Sereď
Ing. Iveta Belányiová
00400238
Vagundová Katarína
Mládežnícka 158/5, Sereď
031/789 20 16, 0911/034 754

2. Predmet zámeru
Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom - Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len
zriaďovateľ) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sereď, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 3124 ako dom súp. Č. 158
na parcele Č. 3243/8. Nehnuteľnosť je umiestnená na Mládežníckej ulici Č. 158/5, 926 Ol Sereď. V
zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ
(ako správca majetku zria:ďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok,
ktorý má v správe, tretej osobe.
V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory - garáž č.
2 - o výmere 56,35 m2

•

Predmet nájmu pozostáva zjednej miestnosti s elektrickým rozvodom.
Predmet nájmu tvorí samostatný celok so samostatným vchodom z areálu školy.

3. Doba nájmu:
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 01.01.2015 do 31.12.2017

4. Cena
Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného priestoru je 90,14 € mesačne vrátane nákladov
spojených s prenájmom.

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť písomne v zatvorenej obálke označenej názvom .Nebytovy priestor garáž č.
2 na adresu:

Obchodná akadémia Sereď
Mládežnícka 158/5
926 Ol Sereď

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.12.2014 o 9.00 hod.

V Seredi, dňa 18.11.2014

Ing. veta Belányiová
štatutárny zástupca

IČO: 00400238e-mail: oasered@oasered.sk tel.:031/789 24 42
031/7892016

číslo účtu: 7000494831/8180
IBAN: SK81 81800000007000494831

fax:031/789 24 42
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Obchodná akadémia
Mladežnícka 158/5 , 926 Ol Sereď
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Č.00343/2014/0ASe-004

Zámer - prenájom priestoru

l. Identifikácia prena;ímatel'a:

Názov organizácie:
Zastúpený:
IČO:
Kontaktná osoba:
Sídlo organizácie:
Tel:

Obchodná akadémia Sereď
Ing. Iveta Belányiová
00400238
Vagundová Katarína
Mládežnícka 158/5, Sereď
031/7892016,0911/034754

2. Predmet zámeru
Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom - Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len
zriaďovateľ) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sereď, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 3124 ako dom súp. Č. 158
na parcele Č. 3243/5. Nehnuteľnosť je umiestnená na Mládežníckej ulici Č. 158,926 O 1 Sereď. V zmysle
"Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako
správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý
má v správe, tretej osobe.
V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor -
miestnost' číslo 53 - 20 m2 na druhom poschodí štvorpodlažnej budovy.
Predmet nájmu pozostáva z jednej miestnosti. Predmet nájmu je vykurovaný, odkanalizovaný, s
elektrickým rozvodom. Predmet nájmu netvorí samostatný celok so samostatným vchodom z ulice.

3. Doba nájmu:
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od 01.01.2015 do 31.12.2017

4. Cena
Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného priestoru Je 25,45 € mesačne vrátane nákladov
spojených s prenájmom.

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť písomne v zatvorenej obálke označenej názvom ,,Nebytový priestor -
miestnosť Č. 53" na adresu:

Obchodná akadémia Sereď
Mládežnícka 158/5
92601 Sereď

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.12.2014 do 9.00 hod
B A

V Seredi, dňa 18.11.2014
Ht:Ď

. Iveta Belányiová
štatutárny zástupca

e-mail: oasered@oasered.sk tel.:031/789 2442
031/7892016

IČO: 00400238 čislo účtu: 7000494831/8180
IBAN: SK81 81800000007000494831

fax:031/789 24 42


