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Oznámenie o zrušení verejnej obchodnej súťaže 
 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove vyhlásilo dňa 4.2.2020 v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti 

s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer 

priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:  

 

Predmet nájmu: predajné plochy č. 1 až 6 v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove. 
 

Spoločné ustanovenia (platí pre všetky plochy č. 1 až 6): 

 

Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na sezónny predaj tovarov a služieb 

návštevníkom Mestského kúpaliska. 
 

Doba nájmu: od 1.6.2020 do 15.9.2020 (prvá časť nájmu) a od 1.6.2021 do 15.9.2021 (druhá 

časť nájmu). 
 

Minimálna cena nájmu: 4,00 € / m2 / mesačne, v cene nájomného nie je zahrnutá výška 

úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu (najmä 

elektrická energia, vodné, stočné). 

Nájomné bude splatné v dvoch splátkach – prvá polovica do 15.7.2020 a druhá polovica             

do 15.7.2021. Možnosť uskladnenia vecí nájomcu na predmete nájmu mimo doby trvania 

nájmu (od 16.9.2020 do 31.5.2021 a od 15.9.2021 do 31.5.2022), pričom skladné sa určí vo 

výške 0,5 centov (0,005 €) za každý deň uskladnenia na m2 zabratej plochy. 

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.kulturnestredisko.sk. 
 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer, 

- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení, 

- zrušenie zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk, 

- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky, 

- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky. 

 

Bližšie informácie poskytne: vedúci ŠA Ing. Štefan Kušnír,  tel.: 0907 455 848. 

  

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo 

kedykoľvek zrušiť tento zámer. Zámer sa ruší z dôvodu, že v predmetnej sezóne od 

1.6.2020 do 15.9.2020 nebude spustená prevádzka Mestského kúpaliska v Sabinove. O 

zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení a zrušenie 

zámeru bude zverejnené na stránke www.kulturnestredisko.sk. 

 

V Sabinove 29.5.2020 

................................. 

v.r. Mgr. Jozef Váhovský  

    riaditeľ MsKS  
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