
Obec KYSAK 044 81, okres Košice-okolie 

prenájom priestoru skladu v budove domu služieb č.p. 148 vo vlastníctve obce Kysak, zapísanej na 
Katastrálnom úrade Košice – okolie na LV č. 649, parcelné číslo 1/5, register KN-C.

1. priestory na prenájom a minimálna cena za nájom:
   - Skladové priestory, výmera 10m2, bez kúrenia a vody so mamostatným vchodom, minimálna cena 
10 €/m2/rok  
2. prevádzkové náklady a miestny poplatok za TKO sú účtované zvlášť
3. nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov 
4. trojmesačná výpovedná lehota

Oznámenie zámeru č. 

Názov: Obec Kysak
Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce
IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

Kontakt:
Web stránka:  www.kysak.sk
email: starosta@kysak.sk
tel: +421 55 7290 591
mobil: +421 905 837 036

1. Identifikácia oznamovate ľa:

2.

3. Opis zámeru:

4  Predkladanie ponúk:

b) Adresa na doručenie: 

5. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

19.04.2016 12:00:00

Nájomná zmluva na 5 rokov

49 2016

Obec Kysak podľa ustanovenia § 9a ods. 5 v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme týmto:

/

a) Lehota na predkladanie ponúk:

č.s.: 150 2016/

„Cenová ponuka – priamy nájom – NEOTVÁRA Ť“,

e) Záujemcovia spolu s cenovou ponukou doložia aj tlačivá „Čestné prehlásenie“ a „Prehlásenie o 
záväzkoch a iných povinnostiach“, pričom prehlásenia musia byť potvrdené úradne osvedčeným 
podpisom. Tlačivá prehlásení je možné získať na obecnom úrade v Kysaku a na internetovej stránke 
obce www.kysak.sk v sekcii „Úradné dokumenty/Prehlásenia“
f) Obec Kysak si vyhradzuje právo neprijať ktorýkoľvek predložený návrh bez udania dôvodu. Zámer sa 
zverejňuje na fyzickej úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.kysak.sk v sekcií „Úradná
 tabuľa“.

 d) Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená

c) Doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne v zalepenej obálke s označením: 

Obec Kysak, Obecný úrad 146, 044 81 Kysak

Priamy prenájom

Priamy prenájom

Ing. Ľubomír Krajňák 
Starosta obce

05.04.2016Vyvesené dňa:

19.04.2016Zvesené dňa:



sklad 10 m2

Pôdorys zámer č. 49/2016


