
MĚSTO POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 Ol Poprad

(ďalej len vyhlašovatel')

vyhlašuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. l písmeno a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znění neskorších predpisov, obchodnú veřej nu súťaž (ďalej len súťaž) podťa ustanovení
§ 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzývá na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej
zmluvy o dočasnom užívaní pozemku parc. č. KN-E 2033, časť pozemku o výměre cca 200 m2
v katastrálnom území Poprad.

Vyhlašovatel' súťaže:
Statutámy zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Město Poprad
Ing. Anton Danko, primátor města
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 Ol Poprad
00326470
2021031144
Město Poprad nieje platcom DPH,
SK 2021031144 - zdanitel'na osoba registrovaná pře daň
podťa §7 a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znění neskorších predpisov
Všeobecná úvěrová banka, a. s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562

Předmět nájmu na základe súťaže:

Pozemok parc. č. KN-E 2033, časť pozemku o výměre cca 200 m , druh pozemku trvalý trávný
porast v katastrálnom území Poprad, obec Poprad. Detailná situácia předmětu nájmu tvoří
přílohu č. l týchto súťažných podmienok. Víťaz súťaže si na svoje náklady dá vypracovat'
geometrický plán s přesným zameraním předmětu nájmu, ktorý bude tvořit' přílohu nájomnej
zmluvy.
NehnuteFnosť je vo yýlučnom vlastníctve vyhlasovatel'a súťaže, zapísaná v katastri
nehnutel'nosti na Okresnom úřade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. l.
Podrobnejšie informácie o obchodnej verejnej súťaži je možné získat' na Mestskom úřade
v Poprade, 3. poschodie, Mgr. Dušan Jakubčák , tel. č. 052/7167281.

Účel náimu:
Předmět nájmu sa prenajíma za účelem umiestnenia včelstiev.

Doba nájmu:

Předmět nájmu sa prenajíma na dobu neurčitú.



Minimálna výška ročného nájomného:

Minimálna výška řečného nájemného za užíváme pozemku na základe nájomného vzťahu
je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znění neskorších
predpisov a v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Města Poprad
schválenými uznesením Městského zastupitel'stva města Poprad č. 8/2020 zo dna 12.02.2020,
a to vo výške 0,50 €/m2/rok za pozemky na účely včelárenia, teda spolu 100,- €/rok za celý
předmět nájmu. Výška nájemného nesmie byť počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy
nižšia akoje nájomné určené podl'a aktuálně platných Zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve
Města Poprad. V případe, ak navrhovatel'om navrhované náj omne bude po změně Zásad
prenájmu pozemkov vo vlastníctve Města Poprad nižšie ako sadzba určená v Zásadách
prenájmu pozemkov vo vlastníctve Města Poprad, nájomné sa určí podl'a sadzby uvedenej
v aktuálně platných Zásadách pronájmu pozemkov vo vlastníctve Města Poprad.
Podmienky súťaže:

l. Návrh musí obsahovat' tieto náležitosti:
- u íyzickej osoby měno a priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický
kontakt,
- u právnickej osoby alebo íyzickej osoby podnikateFa obchodné měno, sídlo alebo miesto

podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, měno a podpis osoby (osob) oprávnenej
(oprávněných) konat'jej menom, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie navrhovatel'a, že
nebol na jeho majetek vyhlášený konúkurz, počas súťaže nebálo proti němu začaté
konkurzně alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti němu pře nedostatok majetku
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

- špecifikáciu nehnutel'nosti - předmět nájmu,
- číselné a slovné vyjadrenie navrhovaného řečného nájomného zaprenájom nehnutel'nosti,

ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška ročného nájemného,
- čestné vyhlásenie navrhovatel'a, že má vysporiadané všetky závazky voči vyhlasovatel'ovi

súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam,
- čestné vyhlásenie navrhovatel'a, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy
s nasledovnými podstatnými náležitosťami na ktorých prenajímatel' trvá:
a) Předmět nájmu sa prenajíma za účelom umiestnenia včelstiev.
b) Výška nájemného nesmie byť počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy nižšia ako

je nájemné určené podl'a aktuálně platných Zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve
Města Poprad.

c) PrenajímateF si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, v případe ak nájomca
nedodrží svoje zmluvné závazky o úhradě náj omnoho.

2. Súťažné návrhy musia byť písemné a vyhotovené v Slovenskem jazyku. Ak sú doklady, ktoré
sú přiložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českem jazyku, musia byť
úradne přeložené do slovenského jazyka.

3. Předložený súťažný návrh je možné měnit' a doplňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovatel'a a v ním
stanovenej leháte a každá změna alebo doplnenie návrhu před termínom, musí byť písemné
doručená spósobom určeným na předkládáme návrhov.

4. Návrhy, kterých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budu doručené po
termíne stáno venom podmienkami súťaže, nebudu do súťaže zaradené. Předložené návrhy
nemóžu obsahovat' alternativně návrhy.

5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolat', navrhovatel'je viazaný
návrhem do 31.12.2021.



6. V případe, že do pátnástich kalendárnych dní od doručenia výzvy na uzatvorenie nájomnej
zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí tuto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na
uzatvorenie nájomnej zmluvy. V případe, že víťaz súťaže strati nárok na uzatvorenie
nájomnej zmluvy, móže vyhlašovatel' súťaže uzavrieť náj omnu zmluvu s uchádzačom, ktorý
sa vo vyhodnotení súťaže umiestnil ako druhý v poradí. V případe, že do pátnástich
kalendárnych dní od doručenia výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy dmhý uchádzač
v poradí neuzatvorí tuto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie
nájomnej zmluvy. V případe, že druhý uchádzač v poradí strati nárok na uzatvorenie
nájomnej zmluvy, móže vyhlašovatel' súťaže uzavrieť náj omnu zmluvu s uchádzačom, ktorý
sa vo vyhodnotení súťaže umiestnil ako třetí v poradí.

8. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlašovatel' navrhovatel'om nehradí.
9. Při uzatváraní nájomnej zmluyy sa bude vyhlašovatel' riadiť podmienkami súťaže

a ustanoveniami Občianskeho zákonuníka.
10. Súťažje platná, ak sa na něj zúčastní najmenej jeden navrhovatel', ktorý splnil podmienky

súťaže.
Termín a miesto predkladania návrhov:

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budu súčasťou návrhu je potřebné doručit'
v zalepené] obálke, na ktorej bude uvedené:

•přesná a úplná adresa odosielatel'a - navrhovatel'a
•heslo „Obchodná veřejná súťaž - prenájom časti póz. KN-E 2033, k.ú. Poprad
•označenie „neofrvárať"
•adresa příjemců: Městský úřad Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
05801 Poprad

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 05.11.2021 do 12.00 hod.

li

Vyhodnotenie návrhov:

a) Miesto určené pře podáváme súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom,
datumem a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zastali zalepené do doby otvárania návrhov.
b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom města vyměňovaná
najmenej troj členná komisia. Učasť navrhovatePov při otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných
návrhovje vy lučená.
c) Před otvorením prvého súťažného návrhu oznámi předseda komisie počet došlých návrhov
a skontroluje nepomšenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na předkládáme
súťažných návrhov sa otvárať nebudu. Návrh, v ktorom nebude splněná niektorá z podmienok
súťaže, nebude do súťaže zaradený.
d) 0 otváraní obálek a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do kterého sa uvedu měna a sídla
navrhovatel'ov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spósob
hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov.
Zo súťaže sa vylučuj u :

súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach
súťaže,
súťažné návrhy navrhovatel'ov, na majetok ktorých bol vyhlášený konkurz, počas
súťaže bolo proti navrhovatel'ovi začaté konkurzně alebo vyrovnávacie konanie, bol
proti navrhovateťovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
návrhy navrhovatel'ov, ktorí májů akekol'vek podlžnosti voči vyhlasovateFovi súťaže.



Kritéria na vyhodnotenie súťažnych návrhov:

Kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov, ktoré budu spínat' súťažné podmieiiky, je cenová
ponuka.
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podPa uvedeného kritéria a určí
poradie navrhovatel'ov.

Termín a spósob vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlašovatel' oznámí výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskór
do 15 kalendárnych dní ódo dna vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Práva whradené whlasovatel'om súťaže:
Vyhlašovatel' si vyhradzuje právo:

a) odmietnuť všetky předložené návrhy a ukončit' súťaž ako neúspešnú bez výběru návrhu,
b) meniť uveřejněné podmienky súťaže,
c) zrušit' súťaž,
d) při formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemeniajeho obsah, vyzvat' navrhovatel'a

na doplnenie a vykonáme opravy,
e) vyzvat' navrhovatel'ov alebo niektorých žních na doplnenie návrhu za účelom

dosiahnutia výhodné] sej ponuky (užšia súťaž)

Poprad, 22. 09. 2021

Ing. Anton Danko
primátor města

Příloha č.l - Detailná situácia předmětu nájmu



© Úřad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

časťparc. č. KN-E 2033, výměra 200 m2
Prešovsky > Poprad > Poprad > k.u. Poprad
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