OBEC KLOKOČOV
023 22 Klokočov č. 962
Vyhlásenie II. kola verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov
majetku Obce Klokočov
– zverejnenie zámeru prenájmu
Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO 00314048, zastúpená starostkou
Veronikou Haferovou, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.
Predmet nájmu:
• nebytové priestory – strihacia miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej plochy, nachádzajúce sa
v budove Obecného úradu Klokočov č.s. 962
Účel využitia: prevádzkovanie kaderníctva
Doba nájmu: na neurčito
Minimálna výška nájomného: 10,00 Eur ročne / m2 + náhrada za skutočne spotrebované energie a vodu
Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 20.02.2015 do 12.00 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ
Klokočov 962 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na nájom kaderníctva – II. kolo –
neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 20.02.2015 o 14.00 h v kancelárii starostky obce, OÚ Klokočov č. 962
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia
ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt)
b) fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného resp. živnostenského registra
c) predmet nájmu
d) účel nájmu
e) cenovú ponuku na predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájomného, a to
cenu za 1 m2 a cenu za celkovú výmeru
f) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
g) vyhlásenie podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bližšie informácie ohľadom ponuky Obce Klokočov budú poskytnuté záujemcom osobne na oddelení
referátu správy majetku alebo na tel. čísle 041/ 4358 110 kl.14, e-mail: majetok@klokocov.sk
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky
požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
Obec Klokočov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
V Klokočove 04.02.2015
1.) Dátum zverejnenia: 04.02.2015
2.) Dátum zvesenia:
20.02.2015
3.) Miesto zverejnenia: - verejná tabuľa
- webová stránka obce

www.klokocov.sk
starostka@klokocov.sk
tel starostka: 0948466770
Obecný úrad Klokočov: 041/4358110
Fax: 041/4358338

041/4358110 kl . 11 – pokladňa, podateľňa
4358110 kl. 12 - starosta obce
4358110 kl. 13 - matrika, sociálne veci
4358110 kl. 14 – majetok, cintor. služby
4358110 kl. 15 - pam, odpadové hosp.
4358110 kl. 16 – knižnica, kultúra

Veronika Haferová
starostka obce

041/4358110 kl. 17 – dane, stav.úsek
4358110 kl. 18 - účtovníctvo

