
 

 

 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

  
 

Mesto Stará Ľubovňa ponúka na prenájom voľné nebytové priestory: 
 

 

1) Voľný nebytový priestor – Objekt Tržnica, Popradská 10, Stará Ľubovňa 

• Ponúkané priestory sa nachádzajú v nebytových priestoroch bývalej predajne mäsa 

• Výmera celkom: 67,00 m2 

 

➢ predajné plochy 45,00 m2  

➢ skladové plochy 11,00 m2  

➢ ostatné plochy 11,00 m2   

 

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

na jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

2) Voľný nebytový priestor –  II. poschodie, Objekt Biely dom, Nám. gen. Štefánika 6, Stará 

Ľubovňa (kancelária č. 57) 

• Výmera celkom: 27,00 m2 

 

➢ kancelárske plochy 18,00 m2  

➢ spoločné plochy 9,00 m2  
 

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

na jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

3) Voľný nebytový priestor –  II. poschodie, Objekt Biely dom, Nám. gen. Štefánika 6, Stará 

Ľubovňa (kancelária č. 59) 

• Výmera celkom: 27,00 m2 

 

➢ kancelárske plochy 18,00 m2  

➢ spoločné plochy 9,00 m2  
 

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

na jednotlivých meračoch prenajímateľa. 
 

 

4) Voľný nebytový priestor –  III. poschodie, Objekt Biely dom, Nám. gen. Štefánika 6, Stará 

Ľubovňa (kancelária č. 61) 

• Priestory pozostávajú z dvoch kancelárií s jedným vchodom 

• Výmera celkom: 35,80 m2 

 

➢ kancelárske plochy 23,80 m2  

➢ spoločné plochy 12,00 m2  
 

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

na jednotlivých meračoch prenajímateľa. 



  

 

5) Voľný nebytový priestor –  III. poschodie, Objekt Biely dom, Nám. gen. Štefánika 6, Stará 

Ľubovňa  

• Priestory veľkej zasadačky 

• Výmera celkom: 281,50 m2 

 

➢ prevádzkové plochy 206,40 m2 

➢ ostatné plochy 22,10 m2  

➢ spoločné plochy 53,00 m2  
 

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

na jednotlivých meračoch prenajímateľa. 

 

 

 

Viac informácií na tel. č. 052/43 15 265 alebo e-mail: smm@staralubovna.sk 


