OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03,Uhorská Ves
Obec Uhorská Ves v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
vyhlasuje ponuku na prenájom nebytového priestoru
vo vlastníctve obce
formou priameho prenájmu:
1. Predajňa zmiešaného tovaru nebytový priestor s.č. 24
Súbor miestností - predajňa o rozlohe 42,92 m2
- skladové priestory, kancelária, WC 37,76 m2
ĎALŠIE INFORMÁCIE k prenájmu vyššie uvedených priestorov:
Priestory k dispozíciii od 1.7.2021.
Predpokladaná doba nájmu: doba určitá na 7 rokov
Podmienky prenájmu: minimálna výška nájmu je
10,00 € / m2 / rok predajňa
3,00 € / m2 / rok skladové priestory, kancelária, WC
Prevádzkované náklady (vykurovanie, elektrická energia, vodné a stočné, …) hradí
nájomca
V prípade záujmu o nebytové priestory záujemca doručí žiadosť o prenájom na
adresu:
Obecný úrad Uhorská Ves
Uhorská Ves 53,
032 03
S označením „ Výberové konanie – prenájom - n e o t v á r a ť .“

do 30.4.2021 do 13.00 hod

V žiadosti prosíme uviesť kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného
registra, IČO, DIČ, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail. Priestory sa
prenajímajú len za účelom zriadenia predajne potravín a zmiešaného tovaru
Pred doručením žiadosti o prenájom nebytových priestorov má záujemca možnosť
zúčastniť sa obhliadky uvedených voľných priestorov po dohode s prenajímateľom.

Telefón
+421-044/5263 120

Mobil
0918 840 206

E-mail
starosta@uhorskaves.sk
obecuhorskaves@alconet.sk

Internet
www.uhorskaves.sk

IČO
00 315 818

OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03,Uhorská Ves
Bližšie informácie:
Obecný úrad Uhorská Ves,
Uhorská Ves 53, 0
32 03 Liptovský Ján
číslo telefónu: +421918840206
e-mail: starosta@uhorskaves.sk
Ponuka zverejnená dňa: 15.4.2021 na webovom sídle obce Uhorská Ves a na
úradnej tabuli obce Uhorská Ves.

Vladimír Multáň
starosta
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