/
MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY
Mestský úrad, L.N. Tolstého 86/21, 079 01 Vel'ké Kapušany

ZÁMER PRIAMEH0 PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉH0
MAJETKU MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY
1) Mesto Velké Kapušany so sĺdlom L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Velké Kapušany v zmysle

§ 9a ods. 9.) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v
zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Velkých Kapušanoch č. 9/A/8 zo dňa
29.01.2019 zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho nehnutel'ného majetku.

2) Predmetom zámeru prenájmu nehnuteľného majetku je:

- dlhodobý prenájom pozemku a nadstavby parkoviska pri miestnej komunikácii na ulici
Kúpeľnej v rozsahu pre dve motorové vozidlá taxislužby na časti pozemku reg. C KN s parc.
č. 673/1, dmh pozemku ostatná plocha o výmere 7873 m2, vedeného na Okresnom úrade
Michalovce, katastrálny odbor -pracovisko Veľké Kapušany na LV č. 1449 v k. ú. Velké
Kapušany vo výlučnom vlastnĺctve Mesta Velké Kapušany v potrebnej výmere 25 m2.

3) Najnižšie, t. j. minimálne ročné nájomné, za ktoré sa predmetná časť pozemku ponúka na
prenájom je stanovené Uznesenĺm Mestského zastupitel'stva vo Velkých Kapušanoch č. 9/A/8
zo dňa 29.01.2019 vo výške min. 6,64 Eu/m2, t. j.166,00 Eu/1rok.

4) Lehota na doručovanie ponúk ročného nájomného za užívanie predmetnej časti pozemku sa
stanovuje do 26.03.2019 do 12:00 hodiny.

5) Ponuku ročného nájomného za užívanie pozemku žiadame predložiť v podateľni Mestského
úradu vo Velkých Kapušanoch, alebo poštou na adresu: Mesto Velké Kapušany, Mestský úrad,
L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Velké Kapušany ták, aby bola doručená do podatel'ne Mestského
úradu vo Velkých Kapušanoch najneskôr do 26.03.2019 do 12:00 hodiny. Rozhodujúci je čas
doručenia zásielky, nie dátum poštovej pečiatky.

6) Ponuka musĺ byť predložená pĺsomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálkeg viditeľne
označenej heslom:

„ Prenájom časti pozemku a nadstavby parkoviska na parcele reg. C KN s parc. č.
673/1, dmh pozemku ostatná plocha o výmere 7873 m2 v k ú. Vel'ké Kapušany vo
výmere 25 m2 " - NEOTVÁRAŤ!

