
ZÁMER PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť Nitrianska investičná s.r.o., IČO 36 567 761, Štefánikova trieda 60, 950 05 Nitra 
zverejňuje zámer prenájmu majetku vo vlastníctve spoločnosti. 
 
Predmet nájmu:  
- zápasnícka hala Júliusa Strniska, Parkové nábrežie 27, 949 01 Nitra 
- tenisové kurty, Jesenského 4, 949 01 Nitra 
- nebytové priestory, Čermánsky futbalový klub, Golianova 70, 949 01 Nitra 
 
Účel nájmu:  
Poskytovanie služieb, zriadenie obchodného miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu 
činnosti. 
- zápasnícka hala Júliusa Strniska, Parkové nábrežie 27, 949 01 Nitra - prevádzka športového 
zariadenia 
- tenisové kurty, Jesenského 4, 949 01 Nitra - prevádzka športového zariadenia  
- nebytové priestory, Čermánsky futbalový klub, Golianova 70, 949 01 Nitra - prevádzkovanie 
reštauračných a pohostinských služieb 
 
Doba nájmu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020. 
V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, ktorých poskytovanie je spojené 
s užívaním predmetu nájmu (najmä elektrická energia, vodné a stočné). 
Vzor nájomnej zmluvy - predkladá záujemca. 
 
Minimálna cena za celú dobu nájmu: najvýhodnejšia ponuka v € / m2/ rok . 
 
K uvedenému predmetu nájmu môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú 
ponuku najneskôr v lehote do 12.12.2019 do 12.00 h.  
Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Nitrianska investičná, s.r.o., Mestský úrad v Nitre, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, resp. doručiť osobne s vyznačením: 
„Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľného majetku spoločnosti Nitrianska investičná 
s.r.o. - cenová ponuka“.  
Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas spoločnosti so spracovaním poskytnutých 
osobných údajov uvedených v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva 
dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.  
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
-        kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento zámer, 
-        zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení, 
-        zrušenie zámeru bude zverejnené na www.nitrianskainvesticna.sk , 
-        predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej cenovej ponuky, 
-        odmietnuť všetky predložené cenové ponuky. 
  
Bližšie informácie poskytne: Ing. František Refka, konateľ spoločnosti, tel. č. 0940 619 363. 
 

 


