
Obec Nandraž, Nandraž 25, 049 61  Rákoš 
________________________________________________________________________ 

 

Zverejnenie zámeru Obce Nandraž 

Ponuka majetku Obce Nandraž na priamy prenájom nebytových priestorov – 

Predajňa rozličného tovaru. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž schválilo dňa 13.04.2021 uznesením č. 49/2021 

Zverejnenie zámeru Obce Nandraž - ponuka majetku Obce Nandraž na priamy prenájom 

nebytových priestorov – Predajňa rozličného tovaru v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. 

O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 9a 

ods. 9 písm. c) vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov: 

Predmet nájmu: 

• Predajná miestnosť o výmere 34,65m² 

• Skladový priestor o výmere 11,78m² 

• Skladový priestor o výmere  22,05m² 

• Chodba o výmere 5,26m² 

• Hygienické a sanitačné priestory o výmere 4,8m² 

Ako celok vo výmere 78,54 m2 

Účel nájmu: využitie priestorov na predaj potravín a rozličného tovaru 

Minimálna cena nájmu: 12,00 EUR/ 1 m2 / 1 rok 

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné 

žiadosti spolu s kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra na adresu: 

Obec Nandraž, Nandraž 25, 049 61 Rákoš 

Alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Nandraži v uzatvorenej obálke s označením  

„Prenájom obchod“ v lehote do 28.4.2021 do 14:00 hod. 

Záujemcovia uvedú v žiadosti ceny nájmu a jednoduchý podnikateľský zámer v prenajatom 

priestore. Jednotlivé ponuky budú prejednané na najbližšom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Nandraži. 

UPOZORNENIE 

Žiadosti o prenájom doručené pred zverejnením tejto ponuky alebo po termíne na 

predkladanie ponúk, nebudú akceptované. 

Prehliadku ponúkaných priestorov si môžu záujemcovia dohodnúť na tel. čísle 058 4482424 



Výsledky výberového konania priameho nájmu budú zverejnené na internetovej stránke obce 

a úradnej tabuli obce do 14 od ukončenia výberového konania. 

Doba zverejnenia: 13.04.2021 – 28.04.2021 
 
Spôsob zverejnenia: webová stránka Obce Nandraž www.nandraz.sk, úradná tabuľa Obce 
Nandraž – na Obecnom úrade v Nandraži. 
 

                                                                                                                          Ján Klimo 
                                                                                                                   zástupca starostu obe 
 
Zverejnené dňa: 13.04.2021 
Zvesené dňa: 

http://www.nandraz.sk/

