
 

 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
917 01   Trnava, Hlavná 17 

 

Oznámenie 

o priamom prenájme nebytových priestorov 

 
     V súlade s bodom 3 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 

v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava 

poskytne do  prenájmu 

nebytové priestory bufetu a terasy, situované na kúpalisku Castiglione, Trnava, J. Slottu 

45, v čase letnej sezóny 2017 

1) Celková výmera priestorov (situované pri veľkom bazéne):  

 44,98 m
2
 -  bufet so zastrešenou terasou  

 44,34 m
2
 -  vydláždená plocha na umiestnenie sedenia pre návštevníkov, bez zastrešenia. 

2) Účel využitia prenájmu priestorov: Zabezpečenie predaja občerstvenia pre návštevníkov 

kúpaliska Castiglione počas letnej sezóny 2017. 

3) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov (určená v súlade s VZN č. 456): 

 139,84 eura/m
2
/rok pre priestory vo výmere  44,98 m

2
 –  určené na bufet a terasu so 

zastrešením, zaradenie v súlade s bodom 1a/ čl. 4 časť II. VZN č. 241 – obchodné 

priestory (34,96 eura/m
2
/rok základné nájomné + zvýšenie o 300% - 104,88 eura/m

2
/rok= 

139,84 eura/m
2
/rok) 

 10,00 eura/m
2
/rok pre priestory vo výmere 44,34 m

2
 – jedná sa o vydláždenú plochu 

bez zastrešenia, využívanú na umiestnenie sedenia pre návštevníkov. zaradenie v súlade 

s bodom 1l/ čl. 4 časť II. VZN č. 241 – dvory (2,50 eura/m
2
/rok základné nájomné + 

zvýšenie o 300% - 7,50 eura/m
2
/rok= 10,00 eura/m

2
/rok) 

 Ceny sú uvedené bez DPH 

 V prípade nájomcu, ktorý je platca DPH bude k dohodnutému nájomnému  fakturovaná 

DPH v zmysle platných predpisov.  

4) Predpokladaná doba prenájmu: 1.6.2017 – 31.8.2017 – letná sezóna kúpaliska Castiglione. 

5) Ostatné podmienky prenájmu: 

a) Spotreba vody a odvoz odpadu  je súčasťou ceny za prenájom priestorov. 

b) Spotreba elektrickej energie bude nájomcom hradená osobitne, na základe stavu na 

podružnom merači. 

c) Nájomca bude povinný pri zabezpečení predaja občerstvenia dodržiavať prísny zákaz 

predaja tabakových výrobkov a alkoholických nápojov (s výnimkou 10
o
piva). 

d) Do nájomnej zmluvy budú zapracované podmienky návrhu predloženého uchádzačom na 

vybavenie kúpaliska hnuteľným majetkom a atrakciami  pre návštevníkov (podľa bodu 

6d/ oznámenia o prenájme), ktoré bude nad rámec nájomného. 

e) Bufet nemusí byť vyhradený ako jediný predaj občerstvenia pri prevádzke kúpaliska. 

6) Podmienky predloženia cenovej ponuky: 

a) Cenovú ponuku môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona 

oprávnenie na poskytovanie služieb – predaj občerstvenia, doklad o živnostenskom 

oprávnení alebo výpis z obchodného registra je potrebné priložiť. 

b) Cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný uhrádzať ako nájomné 

za prenájom priestorov musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná čiastka na 1 m
2
/rok, 

v euro, bez DPH a nesmie byť nižšia ako minimálna cena uvedená v bode 3) tohto 

oznámenia. 

c) Účel využitia nesmie byť v rozpore s bodom 2) tohto oznámenia. 

d) Uchádzač v rámci súťažného návrhu navrhne v akom rozsahu sa bude podieľať na 

zvýšení atraktivity kúpaliska pre návštevníkov. Návrh na vybavenie kúpaliska hnuteľným 

majetkom (slnečníky, ležadlá, hry a atrakcie pre návštevníkov) bude posudzovaný 



v rámci kritérií na vyhodnotenie predložených ponúk. Vybavenie kúpaliska uchádzač 

navrhne nad rámec ceny za prenájom nebytových priestorov. 

e) Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s označením „Prenájom 

priestorov -  bufet kúpaliska Castiglione - neotvárať“. 

f) Pre uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, bude predložený návrh na 

schválenie prenájmu, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta. 

g) Doručené cenové ponuky budú vyhodnotené určenou komisiou na neverejnom zasadnutí.  

h) Kritériá určené na vyhodnotenie predložených ponúk: 

 Cena za prenájom priestorov navrhnutá uchádzačom:                                               60% 

 Návrh na vybavenie kúpaliska hnuteľným majetkom a atrakciami nad rámec nájmu:  40% 

7) Lehota na doručenie cenových ponúk: 9.5.2017 do 13.00 hodiny. 

8) Ostatné podmienky: 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť výberové 

konanie bez výberu návrhu alebo ho zrušiť. 

9) Adresa na doručovanie cenových ponúk:  

Správa kultúrnych a športových  

zariadení mesta Trnava 

sekretariát riaditeľa 

Hlavná 17 

917 01  Trnava 

 
Informácie: SKaŠZ mesta Trnava, Mgr. Brestovanská Mária č.t.: 033/3236431 

 

V Trnave, 20.4.2017 

 

                                                                                                 Ing. Martin Turčan 

                                                                                                    riaditeľ SKaŠZ   

                                                                                                      mesta Trnava 


