
OBEC Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 165 
                    Tel/Fax.: 053/44 92 194   e-mail: ocuchrast@chrastnadhornadom.sk   IČO: 00329177 

 
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

 
VYHLASOVATEĽ: 
 
Obchodné meno:  Obec Chrasť nad Hornád 
Sídlo:    053 63  Chrasť nad Hornádom 165 
IČO:    00329177 
Štatutárny orgán:   Ondrej Mihňák, starosta obce  
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nehnuteľnosti majetku obce – Šport bar, Chrasť nad Hornádom 165 

 
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a na základe  ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov.  
 
 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Nájom nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením Obec-
ného zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom č. 01/2020 zo dňa 03. 01. 2020. 
 

II. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľ-
nosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to: Šport bar nachádzajúci sa 
v obci Chrasť nad Hornádom, budova so súpisným číslo 165 (nehnuteľnosť je súčasťou budovy 
obecného úradu so samostatným vchodom) 
 
a) V predmetnej nehnuteľnosti sa nachádzajú nebytové priestory - sklad a WC, ktoré je spoločné 
s obecným úradom. 
 
b) Predmet nájmu je funkčne vybavený nábytkom a príslušenstvom podľa prílohy.  
 
c) Priestory budú nájomcom využívané na prevádzkovanie pohostinstva. 
 
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľná vec ponúka na prenájom je 120,- EUR 
mesačne (náklady na elektrickú energiu sú zahrnuté v cene nájmu) + zabezpečenie občerstvenia 
hráčov futbalových mužstiev TJ Sokol Chrasť nad Hornádom pri domácich zápasoch v hodnote 
20,- EUR/družstvo na jeden zápas.  
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3. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú. 

 
III. 

Časový plán súťaže 
 

1. Vyhlásenie súťaže: 07. 01. 2020 
 
2. Obhliadka nehnuteľnosti bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so starostom 
obce Ondrejom Mihňákom, t. č. 0910 655 844, po zverejnení súťaže. 
 
3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 23. 01. 2020 do 15:00 hod.  
 
4. Vyhodnotenie predložených návrhov  uskutoční dňa 24. 01. 2020, 3 členná komisia schválená 
obecným zastupiteľstvom 
Obecná komisia vyhodnotí návrhy hneď po otvorení obálok. 
 
5. Oznámenie vybraného návrhu: do 7 dní od vyhodnotenia súťaže  
 
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy do: 31. 01. 2020 
 

IV. 
Podmienky obchodnej súťaže 

 
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňa 07. 01. 2020 
 
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené. 
 
3. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok verej-
nej obchodnej súťaže. 
 
4. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia  lehoty na pred-
kladanie návrhov, t. j. do dňa 23. 01. 2020, 15:00 hod.  
 
5. Vyhlasovateľ – Obec Chrasť nad Hornádom  vyhodnotí predložené návrhy  dňa 24. 01. 2020.  
 
6. Vyhlasovateľ – Obec Chrasť nad Hornádom  písomne oznámi navrhovateľom  výsledky verej-
nej súťaže  do piatich dní od vyhodnotenia  verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie výsledkov sú-
ťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie predmetu nájmu, 
predložený cenový návrh a uvedenie poradia , ktoré bolo určené  pri vyhodnotení súťaže. 
 
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, 
predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.  
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 
 
8. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže. 
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9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 
 
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaží nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý 
v súťaží zvíťazil. 
 

V. 
Podmienky nájmu 

 
1. Vyhlasovateľ podmieňuje nájom nehnuteľnosti uzatvorením nájomnej zmluvy do 31. 01. 2020.  
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 
3. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť  ponúk-
nutá na nájom navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzo-
vaní a vyhodnotení predložených návrhov.  
 

VI. 
Kritéria hodnotenia návrhov 

 
1. Kritérium hodnotenia predložených návrhov  bude: - ponúknutá nájomná cena. 
 
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho návrhu, ktorému bude 
priradené poradie č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu návrhu sa priradí poradie č. 2. Takto 
bude postupované aj pri ďalších  návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.  
 
3. V prípade rovnakej ponúkanej ceny za prenájom nehnuteľnosti rozhodne skorší termín podania 
návrhu. 
 
4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verenej súťaží neuspeli – umiestnili sa na druhom 
a ďalších miestach obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.  
 

VII.  
Podanie návrhu 

 
1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označe-
ním – textom: 

NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – ŠPORT BAR  
 
2. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum pošto-
vej pečiatky) na adresu: Obec Chrasť nad Hornádom 165, 053 63  Chrasť nad Hornádom alebo 
podať osobne na obecnom úrade, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke: „Prijaté: 
poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom.“ 
 
3. Povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti:  
a) presné označenie navrhovateľa 
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- ak je navrhovateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedie: obchodné 
meno, sídlo, IČO, konajúcu osobu/zástupcu, pečiatku, podpis a dátum, telefónne číslo + doloží 
originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace 
 
b) označenie predmetu nájmu 
 
c) navrhovanú cenu nájmu 
 
d) záväzok, že od vyhlasovateľa prenajme nehnuteľnosť s príslušenstvom, tak ako stojí a leží.  
 
V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov 
zo súťaže vylúčený. 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom, dňa 07. 01. 2020    Ondrej Mihňák 
            starosta obce 
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Príloha k Obchodnej verejnej súťaži 
 
Inventár Šport baru: 
 
SKLAD 
- regál – 2 ks 
 
BAR: 
- regál za barovým pultom – 1 ks 
- barový pult – 1 ks 
- chladnička – 1 ks 
- mraziaci box – 1 ks 
- krbová pec – 1 ks 
- barové stoličky – 4 ks 
- stoly – 6 ks 
- lavice ku stolom – 12 ks  
 
 
 
 
 
 
V Chrasti nad Hornádom, 07. 01. 2020    Ondrej Mihňák 
            starosta obce  
 
 


