
M e s t o   S a b i n o v 
Mestský úrad , Námestie slobody č. 57, 083 01  Sabinov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
Mesto Sabinov  v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje 

 

Obchodnú verejnú  súťaž 
na  prenájom  nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov,  LV č. 4161: 

 
 Pozemok p. č. 2311/10 ostatná plocha  o výmere 987 m2 , 

 ktorý sa nachádza na Ul. Ovocinárskej  v Sabinove v blízkosti  

 areálu skladu CO okresného úradu  
 

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže : 

 cena prenájmu min. 0,13  €/m2/rok  -  pre fyzické osoby nepodnikateľov, 

 cena prenájmu  min. 0,90 €/m2/rok – pre právnické osoby podnikateľov, 

 doba nájmu  do 5 rokov od podpísania nájomnej zmluvy, 

 predloženie zámeru využívania prenajatej plochy pre fyzické osoby nepodnikateľov, 

 predloženie podnikateľského zámeru prenajatej plochy pre právnické osoby a fyzické osoby 

podnikateľov . 
 

Ďalšie podmienky súťaže: 
 Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže 

a bola  predložená v termíne určenom na podávanie návrhov.  

 Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie 

návrhov. 
 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 

 Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani 

jednu ponuku.   

 Vytýčenie pozemku hradí budúci nájomca na vlastné náklady 

 

Záujemcovia  môžu svoje návrhy  zaslať poštou alebo doručiť osobne  
v uzatvorenej  obálke  

v termíne  do   13. júna 2019 ( štvrtok )  do 12, 00 hod   
s označením: 

  NEOTVÁRAŤ  -  „  Súťaž –  nájom Ovocinárska  „  

 
na adresu  

Mestský úrad Sabinov 
Námestie slobody č. 57  

083 01 Sabinov 
 
V prípade záujmu sa môžete kontaktovať  osobne na Mestskom úrade v Sabinove odd. OSMaVS 
v pracovných dňoch  v čase  od 8,00  - 15,00 hod  
alebo   telefonicky na  čísle 051 / 48 80 423 .  
Obhliadku možno dohodnúť na uvedenom telefónnom čísle v pracovných dňoch.   

 

 

 

 

 

 

 


