
Gazárka, s.r.o., Alej 549, Šaštín- Stráže 908 41 , IČO: 36 278 670 

v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka, v súlade so VZN Mesta 
Šaštín – Stráže č. 48/2010 

vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž na prenájom baru 
v rekreačnej oblasti Gazárka, k.ú. Šaštín 

I. 

Predmet súťaže 
 

Podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme baru v rekreačnej oblasti Gazárka, k.ú. 
Šaštín, s dĺžkou prenájmu 1 rok od podpísania zmluvy. 
 

II. 
Účel nájmu  

 
Účelom nájmu je prevádzkovanie a údržba baru v rekreačnej oblasti Gazárka, k.ú. Šaštín od 
14.06.2013 do 30.09.2013. 
 
 

III.  
Záujemcovia 

 
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu ako súťažiaci zúčastniť fyzické osoby, fyzické osoby - 
podnikatelia a právnické osoby. 
 
 
 

IV. 
Doručovanie návrhov 

 
Písomné návrhy na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Gazárka, 
s.r.o., Alej 549, Šaštín – Stráže 908 41 alebo osobne do podateľne Mestského úradu s označením 
„OVS: Gazárka – bar “ v lehote do 10. júna 2013 do 15:30 hod. Rozhodujúca je pečiatka 
podateľne mestského úradu; nepostačuje, ak je návrh na uzavretie zmluvy podaný v uvedenej 
lehote na poštovú prepravu. 
 

V. 
Náležitosti návrhu 

1. identifikácia súťažiaceho 

• presné označenie súťažiaceho (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, v prípade podnikateľských subjektov 
meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) 

• kontaktnú adresu, telefonický, príp. e-mailový kontakt 



• v prípade právnickej osoby musí byť priložený výpis z obchodného registra, pri fyzickej 
osobe podnikateľovi – výpis zo živnostenského registra 

2. účelové určenie predmetu nájmu 

• zámer, ako bude s predmetom nájmu po uzatvorení nájomnej zmluvy nakladať 

3. vyhlásenie súťažiaceho, že 

a) súhlasí so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
b) so stavom predmetu nájmu bol vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže riadne 
oboznámený, 
c) predmet nájmu preberá  bez výhrad v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu 
nájomnej zmluvy 

 
VII. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Gazárka, s.r.o.  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo: 

• uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže meniť alebo dopĺňať, 
• vyzvať súťažiaceho na odstránenie nedostatkov návrhu na uzavretie zmluvy alebo na 

doplnenie návrhu 
• obchodnú verejnú súťaž zrušiť 
• odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž ako neúspešnú 

Návrh na uzavretie zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na predkladanie 
návrhov, s výnimkou opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností. Ako opravu chyby 
v písaní nemožno akceptovať opravu ponukovej kúpnej ceny uvedenej v osobitnej zapečatenej 
obálke. 

Navrhovateľ nemôže svoj predložený návrh na uzavretie zmluvy odvolať po uplynutí lehoty 
určenej na predkladanie návrhov. 

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej 
verejnej súťaži. 

Gazárka, s.r.o.  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je oprávnená vybrať si návrh, ktorý 
jej najlepšie vyhovuje. Nájomná zmluva bude uzavretá so súťažiacim, ktorý spoločnosti ponúkne 
najvyhovujúcejšie podmienky, a to najvyššiu cenu nájmu a najvyhovujúcejšie podmienky 
prenájmu v zmysle čl. III. tejto výzvy. 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže bude súťažiacim oznámený písomne do 7 dní odo dňa 
skončenia lehoty na predkladanie návrhov. 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

• osobne na Mestskom úrade Šaštín - Stráže, 
• telefonicky na tel. č. 0905 412 568 
• e-mailom na adrese: info@gazarka.eu 



V Šaštíne – Strážach, dňa 28.mája 2013 

 

 


