Mesto Tvrdošín
027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2

Vec:
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Meno a priezvisko žiadateľa:
..............................................................................................................
Funkcia:
..............................................................................................................
Meno a funkcia osoby oprávnenej na podpísanie nájomnej zmluvy: .............................................................
Osoba oprávnená rokovať s prenajímateľom: ...............................................................................................
Obchodné meno:
..............................................................................................................
Adresa - sídlo (miesto podnikania): ..............................................................................................................
IČO:
..............................................................................................................
DIČ:
..............................................................................................................
Bankové spojenie:
..............................................................................................................
Tel.č. / Mobil:
..............................................................................................................
Žiadam o prenájom nebytových priestorov:
Názov objektu:
..............................................................................................................
Ulica, súp.č., č. priestoru:
..............................................................................................................
Požadovaná výmera v m2:
prevádzkové priestory: ..............................................................................................................
spoločné priestory: ..............................................................................................................
Účel nájmu:
..............................................................................................................
Počet zamestnancov v prenajatých nebytových priestoroch: .........................................................................
Ponúkaná cena:
..............................................................................................................
Ostatné požiadavky:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a ich zverejnením podľa interných smerníc a normatívnych predpisov
mesta Tvrdošín, na účel vybavenia žiadosti o nájom nehnuteľnosti z majetku mesta.

.......................................................
pečiatka a podpis
Povinné prílohy žiadosti:
1.) Tlačivo „Čestné prehlásenie“
2.) Tlačivo „Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach“
3.) Výpis z obchodného (živnostenského) registra max. 3 mesiace starý
4.) Stanovy organizácie, registračné číslo, registrujúci orgán, kópia dokladu o registrácii (v prípade
politických strán, spoločenských organizácií a pod.)
5.) Ostatné ...
Poznámka: Tlačivá uvedené v bodoch 1.) a 2.) v časti Povinné prílohy žiadosti nájdete nižšie v tomto
dokumente, prípadne sú k dispozícii na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu (matrika).
Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č: 043/530 90 21.
Telefón
043/532 2100
043/530 9011

Bankové spojenie
VÚB Tvrdošín
č. ú. 18828 332/0200

IČO
00 314 901

FAX
043/532 2107

Mesto Tvrdošín
027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2

Čestné prehlásenie FO (SZČO)
Žiadateľ (1)
Meno a priezvisko ....................................................................... dátum narodenia..............................
Adresa trvalého pobytu .........................................................................................................................
Číslo živnostenského oprávnenia .........................................................................................................
o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tvrdošín v zmysle § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
týmto čestne prehlasujem,
že nie som osobou, ktorá je v meste Tvrdošín:
a) primátorom mesta
b) poslancom mestského zastupiteľstva
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej
mestom (3)
d) prednostom mestského úradu
e) zamestnancom mesta
f) hlavným kontrolórom mesta
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) (2).
Som si vedomý toho, že pokiaľ moje čestné prehlásenie nebude pravdivé, budem čeliť všetkým z toho
vyplývajúcim právnym následkom. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ich zverejnením podľa interných
smerníc a normatívnych predpisov mesta Tvrdošín, na účel vybavenia predmetnej žiadosti.

V Tvrdošíne ......................................

...................................................................
podpis

_______________________________________________________________________________
(1)

V prípade, že žiadateľmi sú manželia, prehlásenie podáva každý samostatne.
Blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú:
a) príbuzní v priamom rade, t. j. priami predkovia a priami potomkovia, napr. rodičia a deti alebo starí rodičia a vnúčatá (týka sa to
i osvojenia)
b) súrodenci
c) manžel, manželka
d) iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich,
druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
(3)
Právnické osoby zriadené Mestom Tvrdošín: Základná škola Márie Medveckej, Technické služby mesta Tvrdošín
Právnické osoby založené Mestom Tvrdošín: TERMALŠPORT TS, s.r.o.
(2)
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VÚB Tvrdošín
č. ú. 18828332/0200
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Mesto Tvrdošín
027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2

Čestné prehlásenie PO
Žiadateľ (1)
Obchodné meno .................................................................................................................................
Štatutárny zástupca .............................................................................................................................
Sídlo ....................................................................................................................................................
Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v .......................................................................
oddiel ................................................ vložka číslo ...............................................................................
o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tvrdošín v zmysle § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
týmto čestne prehlasujem,
že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a
členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba, ktorá je:
a) primátorom mesta
b) poslancom mestského zastupiteľstva
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej
mestom (3)
d) prednostom mestského úradu
e) zamestnancom mesta
f) hlavným kontrolórom mesta
g) blízkou osobou osôb uvedenou v písmenách a) až f) (2).
Som si vedomý toho, že pokiaľ moje čestné prehlásenie nebude pravdivé, budem čeliť všetkým z toho
vyplývajúcim právnym následkom.

V Tvrdošíne .........................................

...................................................................
podpis štatutárneho zástupcu

_______________________________________________________________________________
(1)

V prípade, že žiadateľmi sú manželia, prehlásenie podáva každý samostatne.
Blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú:
a) príbuzní v priamom rade, t. j. priami predkovia a priami potomkovia, napr. rodičia a deti alebo starí rodičia a vnúčatá (týka sa to i
osvojenia)
b) súrodenci
c) manžel, manželka
d) iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
(3)
Právnické osoby zriadené Mestom Tvrdošín: Základná škola Márie Medveckej, Technické služby mesta Tvrdošín
Právnické osoby založené Mestom Tvrdošín: TERMALŠPORT TS, s.r.o.
(2)

Telefón
043/532 2100
043/530 9011

Bankové spojenie
VÚB Tvrdošín
č. ú. 18828332/0200

IČO
00 314 901

FAX
043/532 2107

Mesto Tvrdošín
027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2

Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach
Žiadateľ(1)
Meno a priezvisko ........................................................................... dátum narodenia ....................................
Adresa trvalého pobytu ................................................................................................................................
Číslo živnostenského oprávnenia ................................................................................................................
alebo
Obchodné meno ...........................................................................................................................................
Štatutárny zástupca .......................................................................................................................................
Sídlo spoločnosti ...........................................................................................................................................
Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v .....................................................................................
Oddiel .......................... vložka číslo ..................................................................................................................
o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tvrdošín
týmto čestne prehlasujem,
a)
b)

c)

d)

e)

že k dnešnému dňu nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu Tvrdošín a mestským
organizáciám(2),
že v prípade schválenia nájmu uhradím mestu náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (ďalej
„ZP“), prípadne geometrického plánu (ďalej „GP“), pokiaľ ich vypracovanie zabezpečí mesto a taktiež
poplatky súvisiace s návrhmi na vklad do katastra nehnuteľností,
že v prípade, ak z vlastného rozhodnutia po schválení nájmu nepristúpim k uzavretiu zmluvy, uhradím
mestu všetky skutočne vynaložené náklady za vyhotovenie ZP, prípadne GP, ako aj náklady na
zverejnenie oznámenia priameho nájmu, resp. vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači,
že uhradím mestu všetky skutočne vynaložené náklady v prípade, ak od žiadosti odstúpim v priebehu jej
vybavovania, alebo ak na základe mojej žiadosti bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, resp.
zverejnené oznámenie priameho nájmu (ďalej „súťaž“) a súťaže sa z vlastného rozhodnutia
nezúčastním, čím sa stane neúspešnou,
že v prípade neúspešnej súťaže z dôvodu predloženia chybného súťažného návrhu a môjho
pretrvávajúceho záujmu o nájom nehnuteľnosti, po schválení opakovanej súťaže orgánmi mesta
uhradím mestu o. i. aj ďalšie vyvolané náklady (napr. opakované zverejnenie v regionálnej tlači,
aktualizácia ZP).

Som si vedomý toho, že pokiaľ moje čestné prehlásenie nebude pravdivé, budem čeliť všetkým z toho
vyplývajúcim právnym následkom. Súhlasím, aby si mesto preverilo u správcu dane splnenie mojich
daňových povinností vyplývajúcich z tohto prehlásenia, a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ich zverejnením
podľa interných smerníc a normatívnych predpisov mesta Tvrdošín, na účel vybavenia predmetnej žiadosti.

V Tvrdošíne .......................................

..................................................................
úradne osvedčený podpis

(1)

1. V prípade, že žiadateľmi sú manželia, prehlásenie podáva každý samostatne.
2. V prípade, že spoločnosť má viacerých štatutárnych zástupcov, prehlásenie podáva každý samostatne.
(2)
mestské organizácie – Technické služby mesta Tvrdošín, Centrum voľného času, Základná škola Márie Medveckej, Materské
školy, Základná umelecká škola, TERMALŠPORT TS, s.r.o.
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