
Zámer na prenájom časti spoločných priestorov 

 vo vstupnej hale VIA LUX –  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 

seniorov na ulici Andraščíkova 2 v Košiciach – Barci 

 
 

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (ďlaej len „DSSa ZpS“), 

Andraščíkova 2, Košice-Barca, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, 

v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, ponúka na prenájom časť spoločných priestorov o výmere 2,00 m2 na prízemí 

vstupnej haly v objekte VIA LUX – DSS a ZpS na ulici Andraščíkova 2 v Košiciach-Barci 

(budova so súpisným č. 416 nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN p. č. 49/8 vedenej Okresným 

úradom Košice, katastrálny odbor na LV č. 1279 pre katastrálne územie Barca, obec Košice-Barca, 

okres Košice IV), a to na dobu neurčitú, za mesačné nájomné minimálne vo výške 30,00 €, za 

účelom umiestnenia 1ks samoobslužného výdajného nápojového automatu a 1ks 

samoobslužného automatu rýchlého občerstvenia, ako sú keksy, čokoládky a voda, predovšetkým 

pre prijímateľov sociálnych služieb alebo návšetvníkov VIA LUX – DDS a ZpS. K nájomnému 

budú pripočítané režijné náklady na energetické média a služby. 
 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:  

VIA LUX – DSS a ZpS 

Andraščíkova 2 

040 17 Košice-Barca, 

 

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom – súťaž 

NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň príjímania ponúk:  21.02.2020 do 12.00 hod. (osobne alebo poštou, 

rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže 

predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru 

na prenájom vylúčené. 

 

Ponuka musí obsahovať: 

- identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), 

- súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom 

a uzatvorenia nájomnej zmluvy, 

- vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať 

majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

- cenovú ponuku. 

 

 

Obhliadku priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 055/6855421 . 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym 

krajom. 

 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk. 

 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti predkladanej 

ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v podmienkach predkladania poniky zámeru 

na prenájom vyradiť predloženú ponuku. 

 

Košice, 31.01.2020 


