
  ZÁMER  NA  PRENÁJOM 
reklamných  plôch na Triede SNP 104  v Košiciach 

 
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice ako správca majetku vo vlastníctve 
Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom  
nižšie špecifikované plochy na objekte Školského internátu Strednej športovej školy, Trieda 
SNP 104, Košice,  súpisné č. 399  na pozemku registra C KN  parcelné č. 1466/5, zapísané na 
LV č.7085, k. ú. Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II evidované Okresným úradom 
Košice, katastrálnym odborom, a to na dobu neurčitú  a za účelom umiestnenia reklamy. 
 
 
Špecifikácia plôch pre umiestnenie reklamy:  
 

A)  plocha na  východnej stene  (rotunda) Školského internátu Strednej športovej školy 
na Triede SNP 104 v Košiciach o veľkosti  203 m²  (7 m x 29 m) za ročné nájomné 
minimálne vo výške 8515,00 € / ročne,    
 

B) plocha na  južnej štítovej stene  objektu Školského internátu  Strednej športovej 
školy na Triede SNP 104 v Košiciach o veľkosti  217,50 m² (7,5 m x 29 m) za ročné 
nájomné minimálne vo výške 9144,00 € / ročne.   
 
 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu : 

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11  Košice 

v uzatvorenej obálke označenej heslom „Nájom – ponuka A* /B*, NEOTVÁRAŤ“  . Posledný 
deň prijímania ponúk je 15.11.2019 do 1200 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, 
nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na jednu 
plochu. Záujemca môže predložiť ponuku na obe plochy, pričom na každú plochu predkladá 
samostatnú ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk na tú istú plochu, 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 

a uzatvorenie nájomnej zmluvy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- ak osoby oprávnené konať za právnickú osobu nie sú zapísané do zákonom ustanovenej 
evidencie a zároveň nie sú evidované v Registri právnických osôb, preukazujú svoje 
oprávnenie konať za právnickú osobu príslušným dokumentom,  

- 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, 

- účel využitia prenajatej plochy, 
- cenovú ponuku a prehlásenie, že súhlasí s podmienkami vlastníka.  

                                               
  
 
 



Podmienky vlastníka (KSK):  
• Záujemca podaním ponuky berie na vedomie, že vlastník budovy (KSK) toho času 

pripravuje  projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu Školského internátu 
Strednej športovej školy, Trieda SNP, 104 Košice. 

• Nájomca je povinný zabezpečiť súčinnosť počas prebiehajúcej  rekonštrukcie. 
Prenajímateľ včas informuje nájomcu o začatí a ukončení prác.  

• Nájomca na nevyhnutný čas potrebný na rekonštrukciu objektu odstráni na vlastné 
náklady reklamné zariadenie. 

• Obdobie, kedy bude reklamné zariadenie podľa vyššie uvedeného odstránené, nebude 
nájomcovi fakturované, nájomca nie je povinný platiť nájomné za toto obdobie.   

• Nájomná zmluva môže byť uzatvorená na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou 
lehotou bez udania dôvodu. 

 
Reklamná plocha sa nemôže použiť na propagáciu fašizmu, rasovej, náboženskej alebo inej 
protizákonnej diskriminácie, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, a to ani písmom 
alebo obrazom, včítane hanlivých nápisov priečiacich sa všeobecne uznávaným hodnotám.   

Kontaktná osoba/ informácie: Ing. Jaroslava Drabyčová, t. č. 055/6415168 
 
Nájomná zmluva na dobu neurčitú bude uzatvorená podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych  predpisov. 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťaznými záujemcami podlieha schváleniu Košickým 
samosprávnym krajom.  

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

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti predkladanej ponuky 
z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v podmienkach predkladania ponuky 
k zámeru na priamy prenájom vyradiť predloženú ponuku.  

 

V Košiciach   22.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016 / 679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

(ďalej len „súhlas“) 

 

Titul, meno, priezvisko:                   ................................................................. 

Adresa:                                             ................................................................. 

(ďalej ako „dotknutá osoba“) 

 

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich 
osobných údajov Strednej športovej škole Trieda SNP 104,  Košice , IČO 00 521 965 
(ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje 
dotknutej osoby v rozsahu, v akom ich poskytla dotknutá osoba v súlade so zverejneným 
zámerom na priamy prenájom a jeho podmienkami a dokladmi k účasti v zámere (najmä titul, 
meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručovanie písomností, emailový a telefonický kontakt) 
s cieľom účasti na zámere na priamom prenájme nehnuteľností v k.ú. Terasa, a to plôch 
pre umiestnenie reklamy: .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................... na objekte Školského internátu Strednej športovej školy 
Trieda SNP 104 v Košiciach,  vyhlásenej prevádzkovateľom. 

 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia ponuky 
a dokladov do troch rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s víťazným uchádzačom, po 
ktorom budú osobné údaje neúspešných uchádzačov vymazané.  

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním 
prevádzkovateľa na adrese, na ktorú je zasielaná ponuka a súhlas so spracovaním osobných 
údajov ako jeden z dokladov k účasti na zámere na priamy prenájom.  

 

 

V  ......................................  dňa ..................... 

 

....................................................... 

podpis dotknutej osoby   


