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ZVEREJNENIE ZÁMERU 
 priameho nájmu majetku obce Milhosť  

podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
 

1. Predmet priameho nájmu: 
Nebytové priestory s podlahovou výmerou 46,92 m², vrátane sociálnych zariadení a 
súvisiaceho skladu s podlahovou výmerou 74,54 m² spolu s vnútorným vybavením (ďalej len 
„Nebytové priestory“) nachádzajúce sa v budove súp. č. 5 na pozemku parc. č. 130/3, k. ú. 
Milhosť zapísanej na LV č. 815 a záhradné sedenie - altánok pri budove súp. č. 5 s výmerou 
36,23 m² (ďalej len „Altánok“) vo vlastníctve obce Milhosť.  
 

2. Doba nájmu: 
Neurčitá. 
 

3. Cena: 
Minimálna cena mesačného nájmu za Nebytové priestory je 2,23 €/m², minimálna cena 
mesačného nájmu za Altánok je 1,11 €/m²  + úhrada za spotrebovanú energiu a vodu. 
 

4. Ponuka: 
Písomné ponuky o nájom Nebytových priestorov a Altánku s označením „Ponuka o priamy 
nájom - neotvárať“ žiadame predložiť alebo zaslať na: Obecný úrad v Milhosti, Milhosť 6, 
044 58 Milhosť v termíne do 05.08.2020 do 15:00 hod. 
Ponuka musí obsahovať: 

a) potrebné identifikačné údaje záujemcu: meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko (u 
právnickej osoby sídlo), IČO, telefonický, príp. e-mailový kontakt 

b) účel nájmu 
c) fyzické osoby predkladajú aj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

5. Obhliadka: 
Obhliadku Nebytových priestorov je možné dohodnúť po dohovore so starostom obce, 
prípadne zamestnancami obecného úradu na telefónnom čísle: 055/6962794. 
 

6. Vyhodnotenie: 
Otváranie písomných ponúk a vyhodnotenie sa uskutoční dňa 10.08.2020 na Obecnom úrade 
v Milhosti. Kritérium hodnotenia bude najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti cenových 
ponúk bude kritérium hodnotenia dátum a čas doručenia ponuky. 
 

7. Doba zverejnenia zámeru 
Od 20.07.2020 do 05.08.2020                                                   
                                                         
V Milhosti, 15.07.2020                                                               Ing. Štefan Nagy, starosta, v. r.   


