OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE
913 04 Obecný úrad CHOCHOLNÁ-VELČICE
Obec CHOCHOLNÁ-VELČICE, 913 04 Chocholná-Velčice 312, IČO: 00311642,
zastúpená Ing. Ľubomírom Škriečkom, starostom obce
vyhlasuje
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a podľa
§ 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Chocholná-Velčice č. 54/2021-OZ zo dňa 14. 9. 2021
obchodnú verejnú súťaž
o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v budove obce CHOCHOLNÁ-VELČICE 355
A. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (prenajímateľ):
prenajímateľ:
Obec Chocholná-Velčice
so sídlom:
Chocholná-Velčice 312, 913 04
IČO:
311642
DIČ:
2021091567
zastúpený:
Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce
bankové spojenie: SK46 0900 0000 0050 2862 2832
B. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v obci Chocholná-Velčice: nebytové priestory o celkovej ploche 152,20 m2 na prvom
nadzemnom podlaží v budove „Obchodné zariadenie“, býv. budova COOP Jednoty, súp. číslo 355 na
pozemku parc. č. 667/1, k.ú. Chocholná-Velčice, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce ChocholnáVelčice, zapísaná na LV č. 1., obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), za cenu minimálne 41 €/m2/rok. Predmet
nájmu je vyznačený na prílohe, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.... (ďalej aj „predmet
súťaže“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).
Bližšia špecifikácia predmetu súťaže (pôdorys) je uvedená v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok.
Súťažný návrh je možné podať len na prenájom celého predmetu obchodnej verejne súťaže.
C. Minimálne nájomné:
Minimálne nájomné za predmet súťaže je stanovené vo výške 41€/m2/rok, čo za celý predmet súťaže
o výmere 152,20m2 predstavuje sumu 6240,20 € ročne, a mesačne 521 €. Nájomné bude uhrádzané
nájomcom mesačne.
Platby za dodávku elektrickej energie, dodávku tepla, teplej úžitkovej vody (TÚV), vodné a stočné, odvoz
smetí (a iné služby spojené s nájmom), nie sú zahrnuté v nájomnom, a preto náklady za tieto služby budú
uhrádzané osobitne, podľa skutočnej spotreby. .
D. Účel nájmu: Účelom nájmu môžu byť len služby reštauračného a stravovacieho charakteru.
Ďalšie podmienky nájmu sú špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu týchto
súťažných podmienok.
E. Doba nájmu: zmluva o nájme sa bude uzatvárať na dobu určitú a to na dobu 5 rokov od 01.11.2021 do
31.10.2026.
F. Typ zmluvy: nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
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G. Lehota na predloženie návrhu: súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce ChocholnáVelčice a dňom uverejnenia na webovej stránke obce www.chocholna-velcice.sk.
Uzávierka na predkladanie ponúk je 25.10.2021 o 12:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú
odmietnuté.
H. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí byť doručený v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, v
zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove obce Chocholná-Velčice 355 - NEOTVÁRAŤ“ a v zmysle nasledovných inštrukcií:
1. účastník súťaže môže predložiť iba jeden súťažný návrh,
2. predložený návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný,
3. súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať:
a) identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže (minimálne v rozsahu názov, sídlo, IČO)
b) identifikačné údaje účastníka súťaže (nájomcu):
• ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v príslušnom registri, označenie
osoby oprávnenej konať za spoločnosť (ak nejde o štatutárny orgán aj plnú moc), označenie
bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail,
• ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta
podnikania, IČO, dátum narodenia, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail,
c) predmet žiadosti o nájom, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom,
d) návrh nájomného za celý predmet obchodnej verejnej súťaže, pričom celkové nájomné nesmie
byť nižšie ako minimálne nájomné uvedené v týchto súťažných podkladoch,
e) presnú a jednoznačnú informáciu o účele využívanie predmetu súťaže účastníkom súťaže,
f) čestné prehlásenie, že účastník súťaže berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré získal alebo
získa v súvislosti s touto verejnou obchodnou súťažou, a ktoré nie sú verejne dostupné a známe,
sú predmetom mlčanlivosti,
g) písomný súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami,
h) súhlas s návrhom nájomnej zmluvy,
4. vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy
v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje chýbajúce vo vzore a návrh vlastnoručne podpísať.
5. návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a musí byť predložený aspoň v 2
rovnopisoch podpísaných účastníkom súťaže.
I. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky
1. Účastníci súťaže sú povinní podať súťažný návrh spracovaný v súlade s bodom I.
2. Účastníci súťaže sú povinní preukázať oprávnenie na podnikateľskú činnosť oprávňujúcu na plnenie
účelu nájmu.
3. Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom výpis z obchodného registra, alebo
iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži.
4. Fyzické osoby - podnikatelia
oprávnenia.

sú povinní predložiť spolu s návrhom výpis zo živnostenského

5. Účastník súťaže je povinný predložiť čestné prehlásenie, o tom, že nemá žiadne záväzky (po lehote
splatnosti) voči obci Chocholná-Velčice, ako aj o tom, že nemá záväzky (po lehote splatnosti) voči
príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v
likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.
6. Účastník súťaže je povinný predložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle príslušnej
legislatívy.
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7. Účastník súťaže je povinný preukázať zápis v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa naňho
takáto povinnosť vzťahuje.
8. Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
9. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).
10. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov (uzávierky).
11. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
12. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obce Chocholná-Velčice, a to v pracovných
dňoch počas úradných hodín, alebo zaslaný na adresu Obec Chocholná-Velčice, 913 04 ChocholnáVelčice 312. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
13. Obhliadku predmetu súťaže bude možné vykonať v termíne dohodnutom so starostom obce, tel. 0905
212 947.
14. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 25. 10.
2021 o 18:00 hod. Otváranie obálok je neverejné.
15. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek zrušiť až
do podpisu nájomnej zmluvy vyhlasovateľom (v zmysle § 283 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka). O zrušení súťaže alebo zmene jej podmienok budú účastníci, ktorí podali
návrhy, písomne vyrozumení.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného
návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 pracovných dní
od rozhodnutia o odmietnutí.
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného
návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.
20. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej
súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
21. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu výlučne len s víťazom súťaže. V prípade,
že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
22. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti, v ktorej má vyhlasovateľ
majetkovú účasť.
23. Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže účastníka súťaže, ktorý nesplnil podmienky, nepredložil požadované doklady, alebo ak zistí, že predložené doklady sú neplatné alebo nepravdivé.
J. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
K. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude
zodpovedať súťažným podmienkam.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorý z pohľadu
ponúkaného účelu a ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom najlepšie vyhovuje
vyhlasovateľovi.
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá suma ročného nájomného.
V prípade rovnakej ponúknutej sumy ročného nájomného rozhodne žreb.
L. Oboznámenie sa s predmetom súťaže:
Oboznámenie sa s predmetom súťaže je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o
osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle 0905 212 947.
Najneskorší možný termín obhliadky je 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.
Príloha 1: Návrh nájomnej zmluvy
Príloha 2: Pôdorys predmetu súťaže

V Chocholnej-Velčiciach 1. októbra 2021

Obec Chocholná-Velčice
Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce
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Príloha 1: Návrh nájomnej zmluvy

Zmluva

o

nájme

uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov
medzi:
nájomca:

........................................................................................................................................................................................

so sídlom:

........................................................................................................................................................................................

IČO:

........................................................................................................................................................................................

DIČ:

........................................................................................................................................................................................

zastúpený:

........................................................................................................................................................................................

bankové spojenie:

.................................................................................................................

ako nájomcom na strane jednej

a
prenajímateľ:

OBEC Chocholná-Velčice

so sídlom:

Chocholná-Velčice 312, 913 04

IČO:

311642

DIČ:

2021091567

zastúpený:

Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce

bankové spojenie: SK46 0900 0000 0050 2862 2832

ako prenajímateľom na strane druhej

Čl. 1
Predmet nájmu
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania časť priestoru v budove „Obchodné zariadenie“, býv. budova COOP Jednoty, súp. číslo 355 o ploche 152,20m², na pozemku parc. č. 667/1, k.ú.
Chocholná-Velčice, ktorá je vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, zapísaná na LV č. 1 (ďalej len „predmet nájmu“). Predmet nájmu je vyznačený na prílohe, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu nájmu a že na predmete nájmu neviaznu žiadne ťarchy, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená a iné práva tretích osôb, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom prekážať nájomcovi v užívaní predmetu nájmu v súlade s touto zmluvou.
Čl. 2
Účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu za účelom zriadenia a prevádzkovania činností podľa
predmetu činnosti nájomcu, uvedených v obchodnom alebo živnostenskom registri :
...................................................................................................................................................................................................................................................... .

............................

2. Nájomca je v súvislosti s užívaním predmetu nájmu oprávnený na ňom umiestniť a prevádzkovať všetky

potrebné zariadenia, stroje, iné technológie alebo predmety, potrebné k dosiahnutiu účelu, na ktorý si
nájomca predmet nájmu prenajal.
Čl. 3
Výška, splatnosť a spôsob platenia nájomného

1. Nájomné je dohodnuté vo výške ...............€ (slovom ................................................................. eur) za kalendárny mesiac.
Nájomné je vypočítané ako 1/12 súčinu veľkosti prenajatej plochy v m2 a ceny ..........€ za 1m2 prenajatej
plochy ročne, zaokrúhlená na celé eurá smerom hore.
2. Nájomné bude nájomca uhrádzať mesačne, vopred, na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy,
vždy k 10. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
3. V prípade, že sa nájomca dostane do omeškania s úhradou platby nájomného, má prenajímateľ právo
požadovať úroky z omeškania vo výške 1% z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
4. V nájomnom nie je započítaná úhrada elektrickej energie, vodné a stočné, a vykurovanie prenajatých
priestorov. Tieto náklady bude nájomca platiť priamo zmluvnému dodávateľovi, alebo prenajímateľovi na
základe fakturovanej spotreby podľa prepočtu spotreby nájomcu.
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Čl. 4
Doba trvania zmluvy
1. Nájom sa uzatvára na dobu určitú: 5 (slovom: päť rokov) so začiatkom doby nájmu od 1.11.2021. Po
uplynutí tejto doby pokračuje nájom ďalej, kým nebude skončený v zmysle čl. 8 tejto zmluvy.
2. Táto zmluva, schválená obecným zastupiteľstvom obce Chocholná-Velčice, podpísaná oboma zmluvnými
stranami nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
Čl. 5
Poistenie
1. Nájomca sa zaväzuje poistiť zariadenia a stroje inštalované na predmete nájmu po celú dobu nájmu.
Čl. 6
Údržba a užívanie predmetu nájmu
1. Nájomca je oprávnený vybudovať na predmete nájmu priestor pre vykonávanie predmetu činnosti a
umiestniť potrebné vybavenie. Nájomca si zachováva vlastníctvo všetkých zariadení a strojov, ktoré
inštaloval na predmete nájmu.
2. Nájomca je oprávnený umiestniť na budovu označenie a pútač - reklamu svojej prevádzky na základe
predchádzajúcej dohody s prenajímateľom.
3. Akákoľvek zmena na predmete nájmu, ako aj na nehnuteľnosti, ktorej súčasťou je predmet nájmu alebo
ktorá s predmetom nájmu súvisí, a ktorá môže ovplyvniť užívanie predmetu nájmu na dojednaný účel,
prípadne funkčnosť zariadení nájomcu, môže byť vykonaná len s predchádzajúcim súhlasom nájomcu.
4. Nájomca je povinný hradiť náklady na drobné opravy a na bežnú údržbu predmetu nájmu.
5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do užívania (do podnájmu) tretej osobe.
6. V prípade, že si inštalácia konštrukcií a zariadení nájomcu vyžiada vykonanie stavebných úprav na predmete nájmu, je tieto možné vykonať len na základe súhlasu prenajímateľa.
7. Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca a jeho klienti používali spoločné sociálne zariadenie na 1. poschodí.
8. Nájomca poskytne prenajímateľovi kľúč od svojej prevádzky, ktorý bude uložený v zapečatenej obálke
v kancelárii starostu obce. Kľúč môže prenajímateľ použiť iba v odôvodnenej mimoriadnej situácii,
vyžadujúcej si vstup do priestorov nájomcu.
9. Nájomca je povinný udržiavať v prenajatom priestore poriadok a čistotu, tiež aj v tých priestoroch budovy,
ktoré sú touto zmluvou nájomcovi sprístupnené.
Čl. 7
Prístup k predmetu nájmu
Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi, resp. nájomcom povereným alebo splnomocneným osobám,
voľný prístup k predmetu nájmu 24 hodín denne po celý rok vrátane víkendov, štátnych sviatkov a ďalších
dní pracovných pokoja.
Čl. 8
Skončenie nájmu
1. Nájom končí:
a) písomnou výpoveďou nájmu ktoroukoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu. Výpoveď mô-že
byť najskôr uplatnená najskôr 1 rok pred uplynutím doby trvania zmluvy podľa čl. 4. Výpovedná lehota
je 1 rok a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
b) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
c) odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán.
2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 zák. 116/1990 Zb.
o nájme a podnájme nebytových priestorov.
3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) z dôvodov uvedených v § 9 ods. 3 zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
b) v prípade, ak stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si predmet nájmu prenajal,
c) v prípade porušenia povinnosti prenajímateľa uvedenej v čl. 9 tejto zmluvy,
d) ak v dôsledku právnych predpisov vzniknú podmienky, v ktorých nájomca nie je v stave užívať predmet nájmu bez výrazného zvýšenia svojich prevádzkových nákladov,
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
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Čl. 9
Povinnosti prenajímateľa
1. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na jeho užívanie v súlade
s účelom nájmu uvedeným v čl. 2 tejto zmluvy, v tomto stave ho na vlastné náklady udržiavať a zabezpečiť
riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním predmetu nájmu spojené.
2. Prenajímateľ je povinný písomne ohlásiť nájomcovi najmenej 14 dní vopred, potrebu vykonania opráv,
údržby alebo akýchkoľvek iných zásahov na predmete nájmu alebo na nehnuteľnosti, ktorej súčasťou je
predmet nájmu, ktoré môžu mať vplyv na užívanie predmetu nájmu v súlade s dojednaným účelom alebo
na poskytovanie služieb spojených s užívaním predmetu nájmu, najmä na dodávku el. energie. V
mimoriadnych prípadoch je prenajímateľ povinný oznámiť potrebu vykonania zásahov podľa tohto odseku
bez zbytočného odkladu.
Čl. 10
Povinnosti nájomcu
1. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má
prenajímateľ vykonať a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv. Inak zodpovedá za škodu,
ktorá nesplnením jeho povinnosti prenajímateľovi vznikla.
2. Nájomca je povinný prenajatému majetku venovať primeranú starostlivosť, predchádzať nežiaducemu
poškodeniu, resp. zničeniu.
Čl. 11
Vrátenie predmetu nájmu
1. Po ukončení nájmu nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr do 30 dní od
skončenia nájmu a v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé užívanie a zmeny, ktoré so
súhlasom prenajímateľa, na základe tejto zmluvy alebo zákona vykonal.
2. Prenajímateľ potvrdí vrátenie predmetu nájmu nájomcom po jeho prehliadke a odsúhlasení jeho stavu
v zmysle čl. 11 bodu 1 tejto zmluvy podpísaním zápisnice o vrátení predmetu nájmu.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej
republiky.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou
písomného dodatku k tejto zmluve.
3. Prílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluva bola vyhotovená v piatich totožných exemplároch, tri pre prenajímateľa a dve pre nájomcu.
5. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu slobodne a vážne.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a súhlasia s jej obsahom.
7. Zmluva bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Chocholná-Velčice číslo
zo dňa ....................................................
V Chocholnej-Velčiciach dňa:
Prenajímateľ:

................

/2021-OZ

..............................................

Nájomca:
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Príloha 2: Pôdorys predmetu súťaže
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