
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice,

zverejňuje zámer priameho prenájmu 
priestorov  vo  vlastníctve  Mesta  Košice  –  v  športovej  hale  nachádzajúcej  sa  na  ul.  Hviezdoslavova  8
v Košiciach a

               vyzýva záujemcov, 
ktorí  majú  záujem  o ich  pravidelné  využívanie  na  predloženie  cenových  ponúk  a požadovaných  časov
prenájmu.

Predmet nájmu:

Športová hala  (ŠH) nachádzajúca sa na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach, kat.úz. Stredné mesto, súp.č.
1009.

Predmetom prenájmu je hracia plocha so šatňami, v prípade potreby je možné aj prenajatie hľadiska
resp. aj priestor na uskladnenie športových potrieb. 

ŠH sa prenajíma na  pravidelné športové aktivity v čase medzi  7  –  22,30 hod.,  pričom zakázané je
používať  prostriedky,  ktoré  znečisťujú  palubovku  a sú nevhodné pre následné športy,  nakoľko  ich treba
z palubovky odstraňovať. 

S vybranými záujemcami bude uzavretá nájomná zmluva na výkon pravidelnej športovej činnosti v ŠH
(zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú, nájom možný približne do 30.6.2020, nakoľko v ŠH je plánovaná
rekonštrukcia)

Minimálne ceny nájmu – PALUBOVKA A ŠATNE: 
Pracovný deň  :
7  –  15 hod.    25  € /hod. s DPH  (resp.  12,50 €  ½ hod. s DPH)

min.rozsah prenájmu  pri cene 25€/hod.  - 180 hodín počas zmluvy do 30.6.2020
          

15 – 22 hod.    32  € /hod. s DPH  (resp.   16 €  ½ hod. s DPH), z tejto ceny sa poskytuje 
zľava 20%  pri prenájme pri užívaní ŠH v rozsahu nad 50 hodín mesačne, minimálne 200 hod. počas 
zmluvného vzťahu

Víkendy, dní pracovného pokoja a     sviatky:
                        32  € /hod. s DPH  (resp.   16 €  ½ hod. s DPH)

min.rozsah prenájmu  pri cene 32€/hod.   - 70 hodín  počas zmluvy do 30.6.2020

V     prípade záujmu o     nájom HĽADISKA (napr. na zápasy), sa k cene za prenájom palubovky a šatne 
pripočíta nájomné za hľadisko vo výške: 



prvých  29 hodín prenájmu hľadiska:                  22,10 €/ hod.  
Od 30.hod. – 39. hodiny prenájmu hľadiska:     18 €/ hod. 
Od 40.hod.  - 49. hodiny prenájmu hľadiska:     14 €/ hod. 
Od 50.hod. -  59. hodiny prenájmu hľadiska:     11,50 €/hod. 
Od 60.hod. – 69. hodiny prenájmu hľadiska:     10 €/hod 
Od 70.hod. – 79. hodiny prenájmu hľadiska:      8,50 €/hod. 
Od 80.hod. – 99. hodiny prenájmu hľadiska:      8 €/hod. 
Od 100.hod. – 119. hodiny prenájmu hľadiska:  6,50 €/hod. 
Od 120.hod. – 139 hodiny prenájmu hľadiska:   5,50 €/hod. 
Od 140.hod. – 189. hodiny prenájmu hľadiska:  5 €/hod. 
nad 190.hodín prenájmu hľadiska: 4 €/hod.

Minimálne ceny sú vrátane médií a DPH, cena médií je 18,84 € s DPH/hod., nájom je oslobodený od DPH. 
Cena za prenájom sa platí týždenne, vždy vopred, vo výške ceny za prenájom  za  kalendárny týždeň, v ktorom má byť športová
činnosť vykonávaná. 

Ponuka musí obsahovať  vyplnené tlačivo, ktoré je prílohou tejto výzvy (potrebné vyplniť identifikač-
né údaje, požadované časy nájmu, ponúkané ceny nájmu ak prevyšujú minimálne ceny, druh športovej akti -
vity a pod.)
Nepodnikateľ predkladá aj súhlas so spracovaním osobných údajov (bude poskytnutý na dožiadanie), ktorý
je prílohou výzvy.
 
Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením odo-
sielateľa a nápisu „Neotvárať – priamy prenájom ŠH“, osobne alebo poštou tak, aby bol návrh doručený v
termíne do 5.11.2019 (vrátane) do 15.00     hod.

Bližšie informácie ohľadom ponuky,  vrátane  platného cenníka ŠH (ktorý  je  taktiež zverejnený na webovom sídle
BPMK – www.bpmk.sk) a vzoru nájomnej zmluvy,   budú poskytnuté  záujemcom na  tel. č. 0917/880061 alebo osobne
na BPMK. 

Ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované  náležitosti budú
vylúčené z procesu hodnotenia.

BPMK si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky ponuky, resp. priamy prenájom zru-
šiť.

V Košiciach, dňa 22.10.2019                                                            

  …......................................................
    Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
          v z.   Ing. Bartolomej Szabó
                

Príloha: 
Tlačivo + 2x tabuľka

http://www.bpmk.sk/

