
       

 MESTO STARÁ ĽUBOVŇA  
                                  

                OBCHODNÁ 1, 064 01  STARÁ ĽUBOVŇA 

 

Mesto Stará Ľubovňa ponúka na prenájom voľné nebytové priestory  za 

nasledovných podmienok: 
 

 
Objekt OD Družba, Letná č. 6, Stará Ľubovňa 

 
1) voľný nebytový priestor - prízemie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 269,73 m2 

- priestory bývalej prevádzky DECANTVINS 

 

Výška nájmu:    - skladové  plochy                      269,73 m2   16,00 €/m2/rok  =     4 315,68 € 

 Spolu nájomné: (ročné)                                                                                         4 315,68 €                                                                                                                    

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na prízemí objektu OD Družba.  Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

 

2) voľný nebytový priestor- prízemie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 65,65 m2 

- skladové priestory 

 

Výška nájmu:    - skladové  plochy                      65,65 m2      16,00 €/m2/rok   =      1 050,40 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                             1 050,40 €                           

                                                                                               

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na prízemí objektu OD Družba.  Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

 

3) voľný nebytový priestor -  prízemie 

 

- doba nájmu: neurčitá 

- výmera celkom: 66,15 m2 

- priestory bývalej prevádzky GK styl – Nábytok 

 

Výška nájmu:     - skladové plochy               66,15 m2  x 16,00 €/m2/rok   =      1 058,40 €  

Spolu nájomné: (ročné):                                                                                 1 058,40 €  

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na prízemí objektu OD Družba.  Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa. 
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4) voľný  nebytový priestor - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 210,30 m2 

- priestory bývalej prevádzky Relax Mix 

 

Výška nájmu:   - predajné plochy         124,40 m2    36,00 €/m2/rok   =     4 478,40 € 

                         - skladové plochy         29,90 m2     16,00 €/m2/rok   =        478,40 € 

                         - ostatné plochy:             9,70 m2        8,00 €/m2/rok   =          77,60 € 

                         - spoločné plochy:          46,30 m2       8,00 €/m2/rok   =        370,40 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                  5 404,80 € 

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu OD Družba. Odber 

elektrickej energie, tepla  je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa. Vodné a stočné je riešené podružným vodomerom. 

 

 

5) voľný nebytový priestor - II. poschodie  

  

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 63,40 m2 

- priestory bývalých prevádzok rôznych butikov 

 

Výška nájmu:    - predajné plochy          29,50 m2    36,00 €/m2/rok  =     1 062,00 € 

                          - skladové plochy            5,30 m2     16,00 €/m2/rok   =         84,80 € 

                          - spoločné plochy          28,60 m2       8,00 €/m2/rok  =        228,80 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                      1 375,60 € 

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu OD Družba. Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

 

6) voľný nebytový priestor - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 36,60 m2 

- priestory bývalých prevádzok rôznych butikov 

 

Výška nájmu:    - predajné plochy          18,30 m2    36,00 €/m2/rok  =          658,80 € 

                          - ostatné plochy              4,00 m2     8,00 €/m2/rok   =            32,00 € 

                          - spoločné plochy         14,30 m2     8,00 €/m2/rok   =          114,40 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                               805,20 €                   

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu OD Družba. Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa. 
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7) voľný nebytový priestor  - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 187,60 m2 

- priestory bývalej prevádzky ARMAKOV  

 

Výška nájmu:    - predajné plochy                        84,30 m2    36,00 €/m2/rok  =     3 034,80 € 

                          - skladové plochy-prízemie        65,40 m2    16,00 €/m2/rok   =     1 046,40 €  

                          - spoločné plochy                       37,90 m2       8,00 €/m2/rok  =        303,20 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                          4 384,40 € 

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu OD Družba. Skladové 

priestory na prízemí objektu OD Družba. Odber elektrickej energie, tepla a vody je riešený 

alikvotným podielom z nameraných spotrieb na jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

                                         

8) voľný nebytový priestor - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 617,12 m2 

- priestory bývalej prevádzky GK styl - Nábytok 

 

Výška nájmu:    - predajné plochy                        586,00 m2    36,00 €/m2/rok  =   21 096,00 € 

                          - ostatné, spoločné plochy            31,12 m2       8,00 €/m2/rok  =       248,96 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                         21 344,96 € 

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu OD Družba. Skladové 

priestory na prízemí objektu OD Družba. Odber elektrickej energie, tepla je riešený 

alikvotným podielom z nameraných spotrieb na jednotlivých meračoch prenajímateľa. Vodné 

a stočné je riešené podružným vodomerom. 
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Objekt Biely dom, Námestie gen. Štefánika č. 6, Stará Ľubovňa 
 

1) voľný nebytový priestor - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 27 m2 

- priestory bývalej prevádzky EUROKS 

 

Výška nájmu:    - kancelárske plochy                        18,00 m2    32,00 €/m2/rok  =   576,00 € 

                          - ostatné, spoločné plochy                9,00 m2       8,00 €/m2/rok  =     72,00 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                            648,00 € 

 

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu Biely dom. Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa.  

 

 

2) voľný nebytový priestor - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 50,20 m2 

- priestory bývalého okresného sídla strany SMER-SD 

 

Výška nájmu:    - kancelárske plochy                        32,00 m2    32,00 €/m2/rok  =  1 024,00 € 

   - spoločné plochy  

      (vstupná miestnosť)                 4,20 m2       8,00 €/m2/rok  =        33,60 € 

                           - ostatné, spoločné plochy              14,00 m2       8,00 €/m2/rok  =        94,40 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                             1 152,00 € 

  

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu Biely dom. Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa.  

 

 

3) voľný nebytový priestor - II. poschodie  

 

- doba nájmu: neurčitá  

- výmera celkom: 8,80 m2 

- skladové priestory 

 

Výška nájmu:      - skladové plochy               8,80 m2       16,00 €/m2/rok  =     140,80 € 

Spolu nájomné: (ročné)                                                                                                140,80 € 

  

Ponúkaný voľný nebytový priestor je situovaný na II. poschodí objektu Biely dom. Odber 

elektrickej energie, tepla a vody je riešený alikvotným podielom z nameraných spotrieb na 

jednotlivých meračoch prenajímateľa.  

 

 


