
Príloha č. 5
Súťažný návrh

(formulár)

A: Identifikácia účastníka

PO: Obchodné meno / FO: meno a priezvisko:

PO: Sídlo / FO: miesto podnikania resp. bydlisko:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie, č. účtu (IBAN):

E – mail:

Telefónny kontakt:

B: Identifikácia priestoru

adresa nebytového
priestoru (ulica, č. domu,

resp. objekt)

návrh ceny
ročného

(mesačného)
nájmu bez DPH1

navrhovaný účel
využitia

doba nájmu (resp. podnájmu)

doba neurčitá

doba určitá

3 roky
(bez investície)

3 – 10 rokov2

(uviesť výšku
investície)

C: Prílohy

1. Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), ktorý musí zodpovedať navrhovanému účelu
nájmu. V prípade, ak doklad nezodpovedá navrhovanému účelu, návrh musí obsahovať uvedenie dôvodov, prečo
predmet podnikania nezodpovedá navrhovanému účelu

2. Právnická osoba: výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie
súťažného návrhu

3. Fyzická osoba: podnikateľ živnostenský list  alebo koncesnú listinu, resp. výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu podnikatelia podľa § 2 ods. 2
písm. c) a d) Obch. zákonníka doklady podľa príslušných osobitných predpisov, ktoré ich oprávňujú podnikať

4. Fyzická osoba – nepodnikateľ môže dať ponuku na prenájom skladu resp. priestoru alebo ateliéru pre vlastnú
tvorivú činnosť, predkladá vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je prílohou oznamu (resp. info
0917 880 061)

5. Fotokópia dokladu o zložení zábezpeky
6. Ak  sa  uchádzač  zaujíma  o  viaceré  priestory  súčasne,  uviesť  či  má  záujem  v  prípade  úspechu u  všetkých

priestorov o ich prenájom, alebo ak nie uviesť, ktorý z priestorov preferuje

V Košiciach, dňa: 
…..........................................
           podpis účastníka

1 Navrhnutá cena nájmu nesmie byť nižšia ako je stanovená minimálna cena vyhlasovateľom súťaže.
2 V prípade nájmu (podnájmu) na dobu určitú presahujúcu 3 roky je potrebné uviesť aj výšku navrhovaného technického 

zhodnotenia. V prípade nájmu (podnájmu) na dobu určitú nesmie doba nájmu presiahnuť 15 rokov.


