
Predmet a ú čel nájmu 
 
Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským 
samosprávnym krajom a dodatkov ( ďalej len „zriaďovateľ“) zo dňa 1. 7. 2002 ako 
vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v 
katastrálnom území Trnava, zapísanú v Liste vlastníctva č. 8400 . Nehnuteľnosť je 
umiestnená na Zavarskej ulici č. 9, 917 28 Trnava. V zmysle „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako 
správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do 
nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.  
 
V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava - má zámer prenechať 
do nájmu  nebytové  priestory  ( 2 kancelárie + sociálne zariadenie) nachádzajúce sa 
na prízemí bloku A, č.41 a 42, súpisné číslo 5840 na parcele č.5724, orientačné číslo 
9 a dve parkovacie miesta ku kanceláriám na parcele č.5722. 

- výmera prenajatej plochy – nebytových priestorov je  46,9 m2                       

    miestnosť /kancelária / o rozmeroch 6,50 x 3,60 m 
    miestnosť /kancelária / o rozmeroch 6,50 x 3,40 m 
    sociálne zariadenie / WC/ o rozmeroch 1,60 x 0,80 m 
-  výmera prenajatej plochy na parkovacie miesta je 26 m2   
      dve miesta o výmere 4,20 x 3,10 m 

Predmet nájmu tvoria dve miestnosti so sociálnym zariadením (WC), ktoré sú 
vykurované zo spoločnej kotolne,  s elektrickým rozvodmi, dodávkou pitnej vody a 
odkanalizované. K týmto kanceláriám sa dávajú do prenájmu aj dve parkovacie 
miesta.   
CENA: Minimálna cena za prenájom kancelárskych priestorov a soc. zariadení je 
stanovená vo výške 55,- €/mesiac a za parkovacie miesta 25,50 €/mesiac .  V cene 
nie sú zahrnuté náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré bude nájomca 
uhrádzať.  
 

       Doba nájmu 
 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017 
 
Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  
názvom „Kancelárske priestory“  v lehote do 29.11.2014 na adresu: Stredná 
odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Zavarská 9, 917 28 Trnava. 
 
 
 
 
 
 
V Trnave dňa 14.11.2014 
 
 
                                                                                             Ing. Ľudovít Škrabák 
                                                                                                  riaditeľ školy 
 


