
 

 

 

 
 

Zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu č. 1/2022 
 

 
1.  Identifikácia vyhlasovateľa: 

 

Názov organizácie:  Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 

Sídlo organizácie: Sibírska 1, 917 01 Trnava 

Zastúpená:     RNDr. Ing. Iveta Bakičová 

IČO:       17055385 

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Privalincová 

Tel./Fax:  033/599 1898, 033/599 1877 
 

 

2. Predmet a účel priameho nájmu: 

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len 

„zriaďovateľ“) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má vyhlasovateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa v katastrálnom území Trnava, zapísané v Liste vlastníctva č. 5017 na parcele č. 5292/82. Nehnuteľnosť je 

umiestnená na Sibírskej ul. č. 1, 917 01 Trnava. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Trnavského samosprávneho kraja“ je vyhlasovateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase 

zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie 

uvedeným predmetom priameho nájmu je prenájom: 
 

- časť plochy na streche budovy internátu SOŠE na vybudovanie verejnej elektronickej telekomunikačnej  

  siete.  Súčasťou prenájmu nebytových priestorov  je i prenájom príslušenstva (obslužný priestor) o výmere  

  7 m
2
.  

 
 

3. Doba nájmu: 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú najskôr od 1. 3. 2022 maximálne na 5 rokov.  
 

 

4. Cena: 

Minimálna ponuková cena za predmet priameho nájmu je stanovená nasledovne: 
 

- za prenájom nebytového priestoru na streche vo výške 180,00 €/m
2
/rok 

- za prenájom príslušenstva (obslužný priestor) vo výške 5,00 €/m
2
/rok 

 

V cene nie sú zahrnuté náklady spojené s prevádzkou predmetu nájmu. Náklady spojené s prevádzkou predmetu 

nájmu budú samostatne vypočítané a nájomca ich bude uhrádzať.  
 

 

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na doručenie cenovej ponuky záujemcov je do 25. 1. 2022 do 12.00 hodiny. 

Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte SOŠE – číslo miestnosti 112 na 1. poschodí v budove internátu, 

alebo poštou na adresu: SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava tak, aby boli zaevidované na 

sekretariáte SOŠE do 25.1.2022 do 12,00 hodiny.    

Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej  heslom „Priamy nájom č. 1/2022 NEOTVÁRAŤ“. 

Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: 

- identifikačné údaje záujemcu ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, adresa - sídlo fyzickej osoby, 

bankové spojenie, výpis - kópia zo živnostenského registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, 

telefonický príp. emailový kontakt, 



 

 

 

 

 

- identifikačné údaje záujemcu ak ide o právnickú osobu: názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu, 

IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie,  výpis - kópia z obchodného registra (informatívny) resp. 

z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace, telefonický 

príp. emailový kontakt, 

- cenovú ponuku (s uvedenou výmerou nájmu v m
2
 a navrhovanou cenou), 

- účel využitia prenajatého priestoru, 

- navrhovanú dobu nájmu. 

 

Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky 

predložené ponuky. 

Vyhlasovateľ má právo si vybrať cenové ponuky pre neho najvhodnejšie. 

 

Bližšie informácie k zverejnenému zámeru a ohliadku objektov majú záujemcovia  možnosť získať po 

telefonickom dohovore na telefónnom čísle 033/599 1898 s Mgr. Luciou Privalincovou  – vedúcou pre TEČ. 

Nájomné zmluvy budú uzatvorené v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

Uzatvorenie nájomných zmlúv s vybranými záujemcami  podlieha schváleniu Trnavským samosprávnym 

krajom. 
 

 

Dátum zverejnenia: 7. 1. 2022 

 

 

                v. r. 

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

                                     RNDr. Ing. Iveta Bakičová     
                                 riaditeľka 


