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Prenájom nebytových priestorov
Banskobystrický samosprávny kraj , správca majetku Novohradské osvetové stredisko,
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž na prenájom majetku na 1 rok
Novohradské osvetové stredisko ako správca nehnuteľnosti v majetku Banskobystrického samosprávneho
kraja, zapísaného na LV č. 9200, k.ú. Lučenec, súpisné číslo 2, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž :
1. od 1.5.2022 nebytové priestory – 6 miestností o výmere 37m 2, nachádzajúce sa na medziposchodí
budovy
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Novohradského osvetového strediska v Lučenci, J.
Kármána 2, 984 01 Lučenec ako aj zverejnením v tlači.
Návrh predkladá účastník prostredníctvom e-mailu na adresu: sosikova@noslc.sk alebo na adresu:
Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec do 30.5.2022 do 16.00 hod. s uvedením
totožnosti účastníka, ceny za 1 m2/rok základné nájomné k prislúchajúcemu bodu a výmere, účel nájmu.
Označenie v záhlaví textu alebo na obálke: "Súťaž na prenájom".
Vedľajšie náklady nezahrnuté do základného nájomného sú platba za elektrickú energiu, vodné, stočné,
poplatok za smeti, vykurovanie, podiel dane z nehnuteľnosti, tieto je účastník povinný uhrádzať na základe
kalkulačného listu k nájomnej zmluve.
Informácie na tel. čísle: 047/4513176
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek
dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej
vyhlasovateľom súťaže.
Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 31.5.2022
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť uverejnené podmienky súťaže
alebo súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov, odmietnuť účastníka v prípade nezlučiteľnosti
účelu nájmu s poslaním organizácie.
V Lučenci, dňa 1.5.2022
Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ NOS

Telefón/Fax:
4513176

E-mail:

Internet:
www.noslc.sk

Mária Ambrušová
riaditeľka NOS

Adresa:
98401 Lučenec
J.Kármána 2

