Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
V súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a
doplnení vypisuje ponuku na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.
Predmet nájmu:
1. Nebytové priestory o celkovej výmere 54,51m2 v objekte Kasární SNP Prešov v budove
č. 12 so súp. č. 12111 ( ošetrovňa) na pozemku par. č. 3440 zast. pl. a nádv. o výmere
1435 m2 v k.ú. Nižná Šebastová , LV 437– v členení miestnosť č. 1.17 – čakáreň
o výmere 6,81 m2, miestnosť č. 1.19 - prezliekáreň o výmere 6,35 m2, miestnosť č. 1.22 –
denná miestnosť o výmere13,64 m2, miestnosti č. 1.23 – zubná ambulancia o výmere
27,71 m2
Minimálna výška nájomného (bez započítania ceny za odber elektrickej energie a vody):
25,00 €/1 m2/rok
Účel nájmu: poskytovanie stomatologickej starostlivosti
Heslo na označenie obálky: „ Prešov- Letisko – zubná ambulancia“
Obhliadka: sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 23.2.2017
do 1400hod. na tel. čísle 0960 515 753 (Mgr. Alena Ivanová)
2. Nebytový priestor o celkovej výmere 1 m2 v objekte Kasární Sereď v budove č. 214
(ubytovňa) so súp. č. 4531 na pozemku parc. č. 2271/63 zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 1031 m2 v k.ú. Sereď, zapísanej na LV č. 3399.
Minimálna výška nájomného (bez započítania ceny za odber elektrickej energie a vody):
150,00 €/1 automat/rok
Účel nájmu: vhodné na umiestnenie automatu (snackového automatu - na balené
potraviny)
Heslo na označenie obálky: „Automat Sereď“
Obhliadka: sa uskutoční 01. marca 2017 od 09. 00 hod, na základe telefonickej
požiadavky najneskôr do 22.2.2017 do 1500hod. na tel. čísle 0904 786 155 (p.
Lopašovský).
3. Nebytový priestor o celkovej výmere 74,94 m2 - miestnosť č. 6 - bufet, nachádzajúci sa
vo vojenskom objekte Krškanských kasární v Nitre, v budove klubu so s. č. 2873,
postavenej na parcele C KN č. 3537/27, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
1 007 m2 v k. ú. Nitra, zapísanej na liste vlastníctva č. 3464.
Minimálna výška nájomného (bez započítania ceny za odber elektrickej energie
a studenej vody): 20,00 Eur/1 m2/rok.
Účel nájmu: prevádzka bufetu.
Heslo na označenie obálky: „Krškanské kasárne Nitra – bufet“.
Poznámka: Uzatvorená nájomná zmluva bude platná do 26.5.2021.
Obhliadka: sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 22.2.2017
do 1500hod. na tel. čísle 0903 820 521(Holík).
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke
s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením
„NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo
obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne do
10.03.2017 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie
odoslať).

Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
 overená fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra, nie
staršia ako 3 mesiace.
 konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
 ponúkaná cena bufet v Eur/1m2/rok
 ponúkaná cena nápojové automaty v Eur/1nápojový automat/rok bez
započítania ceny za odber elektrickej energie a studenej vody
 telefonický a emailový kontakt
 podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za
poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka,
ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude
vylúčená. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka
žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.
Informácie budú záujemcom poskytnuté:
telefonicky: Ing. Magdaléna Nováková – tel. č. 0960/327 586 alebo e-mailom:
magdalena.novakova@mil.sk.
Ponuka je zverejnená aj na www.mosr.sk.


objekty poradové číslo 1: Agentúra správy majetku Detašované pracovisko Východ Košice,
telefón 0960/515701, e mail: jarmila.cervenakova@mil.sk (JUDr. Červeňáková)



objekty poradové č. 2 až 3: Agentúra správy majetku Bratislava, telefón 0960/327 586, e-mail:
magdalena.novakova@mil.sk (Ing. Nováková), 0904 786 155 (p. Lopašovský) – Sereď, 0903

820 521 (p. Holík) – Nitra.
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne
prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť, prípadne zrušené ponukové konanie na
prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu opakovať.
Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku
štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového
konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

