
 

Ponukové konanie č.3/2013 
 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 

Pliešovce 
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

zverejňuje ponuku o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu vo Vojenskom obvode Lešť 

do nájmu: 

Predmet nájmu: 

1.nebytový priestor o výmere 21,76 m
2
 (miestnosti 122a a 122) v budove Monoblok + KJB b.č.1 

súp.č.37 postavenej na pozemku parc.č. 505/9- zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Vidov Vrch, LV 

č.2. Účel prenájmu: prevádzkovanie bufetu.  

 

2.nebytový priestor o výmere 33,81 m
2
 (miestnosti 1.012, 1.013, 1.014, 1.015 a Bufet uprat.) v 

budove Ubytovňa Slávia súp.č.174 postavenej na pozemku parc.č. 514/13- zastavaná plocha a 

nádvorie v k. ú. Podjavorie I., LV č.4. Účel prenájmu: prevádzkovanie bufetu. 

 

Minimálna výška nájomného bez prevádzkových nákladov (el.energia, teplo, voda a pod.): 5,- € 

/m
2
/rok (celkom min. 278,- €/rok). 

Správca si vyhradzuje právo na odstúpenie od ponuky. 

Písomné ponuky zasielajte v uzatvorenej obálke s heslom „Nájom bufet – NEOTVÁRAŤ“ do 

26.08.2013 na adresu: ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce. 

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

U fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, živnostenský list, ponúkanú cenu za 

prenájom nebytového priestoru a podpis záujemcu. 

U právnických osôb: názov a sídlo, IČO, výpis z obchodného registra, ponúkanú cenu za 

prenájom nebytového priestoru a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti. 

Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú 

pevnou sumou, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť. 

Uchádzač má právo zúčastniť sa obhliadky dňa 20.08.2013 o 09:00 so stretnutím účastníkov na vstupe 

do VO Lešť a komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať 28.08 

2013 o 09:00 hod., na adrese: ÚŠZV MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce. 

Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese: 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce. Kontaktná osoba: 

- Ing. Vatrová tel. 0960 455 869; mobil: 0903 824 928; e-mail: alica.vatrova@mil.sk; 

Ponuka je zverejnená na webových stránkach: http://www.mosr.sk/ a http://www.uszv.mil.sk/ 


