
OBEC Zborov 

V súlade s čl.8, ods.5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom zo dňa 01.07.2009 
 

VYHLASUJE 
 

Obchodnú verejnú súťaž 
podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove 

domu služieb na ul. Obrancov mieru o rozlohe 74 m2 / predajňa kvetinárstva/. 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 
1. Identifikácia vyhlasovateľa   
 
Názov : Obec Zborov 
Sídlo : Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 
IČO : 322741 
Tel/fax : 054/4798306, 4798607 
Mail : podatelna@zborov.sk 
 
Predmet prenájmu : nebytový priestor v budove domu služieb o rozlohe 74 m2 / predajňa 
kvetinárstva /  
Súťaž sa začína dňom zverejnenia výzvy.  
Minimálna ponuka :  cenová ponuka 15,- / 1 m2 / 1 kalendárny rok 
Heslo na označenie obálky :  „ Obchodná súťaž – prenájom  – neotvárať“ 
Obhliadka predmetu prenájmu : 2.012.2015 o 10,00 hod., možnosť oboznámenia sa 
s návrhom zmluvy o prenájme pozemku. 
Info : Mgr.Antónia Bišková, 054/4798306 
 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom 
záujemcu, označenej príslušným heslo „ Obchodná súťaž – neotvárať „, poštou na adresu : 
Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, alebo osobne na podateľňu Obecného úradu 
v Zborove v termíne do 03.12.2015 do 12,00 hod. 
 
Termín vyhodnotenia návrhov : 03.12.2015 o 14,00 hod.  
Termín oznámenia výsledku súťaže : do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk 
 
Cenová ponuka musí obsahovať : 
- fyzická osoba : meno, priezvisko, trvalé bydlisko, účel využívania priestoru, ponúkaná cena 
v EUR za 1 m2 za 1 rok a podpis záujemcu. 
- právnická osoba : názov, sídlo, IČO, originál alebo overená kópia výpisu z obchodného 
registra, prípadne živnostenský list, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, 
účel využitia priestoru,  ponúkaná cena v EUR za 1 m2 za 1 rok a podpis záujemcu. 
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Kritéria vyhodnotenia ponúk: najvyššia ponúkaná cena za prenájom nebytového priestoru, 
podnikateľská činnosť v súlade so záujmom obce. 
 
Predkladateľ môže predložený návrh stiahnuť do termínu vyhodnotenia návrhov. 
 
Záujemca má pravo sa zúčastniť komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, 
ktoré sa bude konať na Obecnom úrade v Zborove 03.12.2015 o 14,00 hod. 
 
Obec Zborov si vyhradzuje : právo odmietnuť všetky predložené návrhy, meniť uverejnené 
podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť, prípadne predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku 
súťaže. 
 
 
V Zborove 16.11.2015 
 
 
 
                                                                                            za vyhlasovateľa 
                                                                                            Ján Lukáč, starosta obce, v.r.               
 
 


