
Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. 
Niže mesta 1039/2, 049 25 Dobšiná, IČO: 31 685 170 

                 V Dobšinej, dňa 14.3.2022 
 
 
Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. podľa ustanovenia §9a ods.2 zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, na základe zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná č.483-
09/XII-2021-MsZ zo dňa 9.12.2021 týmto 
 

o z n a m u j e ,  že nebytové priestory:  
 

- garáž č.3 o výmere 34,2 m2 nachádzajúca sa v budove súp. č. 1513, ktorá je postavená na 
pozemku parc. č. KN – C 6238/21 a zapísaná na LV č.1408 pre k. ú. Dobšiná 
 

- garáž č. 2. o výmere  17,46 m2 nachádzajúca sa v budove súp. č. 1514, ktorá je postavená na 
pozemku parc. č. KN – C 6238/20 a zapísaná na LV č.1408 pre k. ú. Dobšiná 

 
budú dané do podnájmu priamym prenájmom najmenej za cenu  vo výške stanovenej v ustanovení §2 
časti B ods.2 bodu 10 Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dobšiná. Nebytové priestory sa prenajímajú za účelom ich 
užívania ako garáž pre motorové, resp. iné vozidlá.  

Najnižšia cena nájomného:  
 

- garáž č.3:  453,49 € bez DPH /rok / 544,12 € s DPH/rok ( rozmery 6,00 m x 5,70 m ) 
 

- garáž č.2:  231,52 € bez DPH/rok / 277,79 s DPH /rok ( rozmery 4,56 m x 3,83 m ) 

k nájomnému bude pripočítaná paušálna cena za spotrebu elektrickej energie vo výške 10,- €/mesiac 
a náklady spojené s vyhlásením priameho prenájmu. Obhliadka priestorov sa uskutoční po dohode 
záujemcov na tel. č.: 0905 539 695.  

Lehota na doručenie cenových ponúk: 30.3.2022 do 14,00 hod. 

Cenovú ponuku je možné podať aj na jednu z ponúkaných garáží, ktorú záujemca označí 
v  prílohe č.1 alebo č.2.  

Cenové ponuky zasielajte na vyplnenom tlačive, ktoré tvorí prílohy č.1 a č.2 tohto oznámenia 
v obálke s označením „Cenová ponuka – garáž NEOTVÁRAŤ“ v určenom termíne na adresu: 
Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o., Niže mesta 1039/2, 049 25 Dobšiná. Súčasne s cenovou ponukou 
priložte do obálky súhlas so spracovaním osobných údajov, ak cenovú ponuku podáva fyzická osoba  
( príloha č.3 oznámenia ).   
 

V prípade, že ponuka nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní 
ponúk z priameho prenájmu vylúčená. S predkladateľom najvyššej cenovej ponuky bude uzatvorená 
zmluva o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú podľa zákona č.116/1991 Zb..  

 

                                                                                                             ........................................... 
                                                                                                                        Róbert  M o l 
                                                                                                                             konateľ                                                                                                



Príloha č.1              

...................................................................................................................................................... 
Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, tel. č. 
Obchodné meno, sídlo, štatutárny zástupca , IČO, tel. č., e-mail   
 

 

Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. 
Niže mesta 1039/2 
049 25 Dobšiná 
 
V Dobšinej, dňa ...................2022 
 
 
 
Cenová ponuka na podnájom garáže 
 

Na základe Vášho oznámenia o podnájme nebytových priestorov zo dňa 14.3.2022 
predkladám cenovú ponuku s nasledovnou výškou nájomného: 

 

Garáž č.: Cena € bez DPH/rok 

3  

 

 

Záväzne prehlasujem, že v prípade vyhodnotenia mojej cenovej ponuky ako 
najvýhodnejšej, uzavriem s vyhlasovateľom zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote 
do 15 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení cenových ponúk.  

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že k navrhovanej cene 
nájomného bude pripočítaná DPH,  paušálna cena za spotrebu elektrickej energie vo výške 
10,- €/mesiac a náklady spojené s vyhlásením priameho prenájmu ( inzercia ). 

 

 

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



Príloha č.2              

...................................................................................................................................................... 
Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, tel. č. 
Obchodné meno, sídlo, štatutárny zástupca , IČO, tel. č., e-mail   
 

 

 

Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. 
Niže mesta 1039/2 
049 25 Dobšiná 
 
V Dobšinej, dňa ...................2022 
 
 
 
Cenová ponuka na podnájom garáže 
 

Na základe Vášho oznámenia o podnájme nebytových priestorov zo dňa 14.3.2022 
predkladám cenovú ponuku s nasledovnou výškou nájomného: 

 

Garáž č.: Cena € bez DPH/rok 

2  

 

 

Záväzne prehlasujem, že v prípade vyhodnotenia mojej cenovej ponuky ako 
najvýhodnejšej, uzavriem s vyhlasovateľom zmluvu o nájme nebytových priestorov v lehote 
do 15 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení cenových ponúk.  

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že k navrhovanej cene 
nájomného bude pripočítaná DPH,  paušálna cena za spotrebu elektrickej energie vo výške 
10,- €/mesiac a náklady spojené s vyhlásením priameho prenájmu ( inzercia ). 

 

 

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



Príloha č.3 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
Meno a priezvisko / obchodné meno: .............................................................................. 

 
 

Trvalý pobyt / sídlo:  ...................................................................................................... 
 
 
Dátum narodenia / IČO:  ................................. 
 
Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 
18/2018 Z. z.),    že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  alebo na 
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. V zmysle 
ustanovení § 13 ods. 2  zákona č. 18/2018 Z. z. právny základ spracovania osobných údajov 
musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z. z., alebo v osobitnom predpise. 

Vyplnením osobných údajov v cenovej ponuke na podnájom nebytových priestorov 
udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle 
ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle 
ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek 
odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ 
informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako 
dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/.  
 
 
 
V ........................., dňa ............2022 
 
 
 
                                                                                                     ............................................. 
                                                                                                           Vlastnoručný podpis 
      
 

  



 


