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Zmluva o nájme č. 1/2022 

  
 

uzatvorená podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov, Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

medzi: 

     

 

 

Prenajímateľom:    SR - Gymnázium Mikuláša Kováča,  
Mládežnícka ul. 51, 974 04 Banská Bystrica 

zast.         , riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IČO: 00626317 

    (ďalej len prenajímateľ) 

 

a 

 

Nájomcom:      Súkromná základná škola,         
    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica 

zast.   , riaditeľka školy 

IČO: 42007453 

    (ďalej len nájomca) 

      

     

                  

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti – 

v objekte Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica – v pavilóne B, zapísanom 

na listine vlastníctva č. 3658, katastrálne územie Radvaň, postavenom na parcele č. 593/4, súpisné 

číslo 4281, ktorého výlučným vlastníkom je štát. 

2. Prenajímateľ vykonáva k predmetu nájmu správu majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

3. Predmetné nebytové priestory tvoria nasledovné miestnosti s celkovou výmerou 313,80 m² 

nachádzajúce sa v pavilóne B, I. poschodie: 

 

- učebňa č. 21   56,0 m2 

- učebňa č.22    61,0 m2 

- učebňa č. 23    61,0 m2 

- učebňa č. 24    61,0 m2 

- učebňa č. 25                           56,5 m2 

- miestnosť č.26   18,3 m2 

              SPOLU:              313,80 m² 
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II. 

Účel nájmu 

 

1.    Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté priestory na prevádzku súkromnej základnej školy. 

 

 

III. 

Doba nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 2 rokov – od nadobudnutia účinnosti dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

IV. 

Nájomné a prevádzkové náklady 

  

1. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dohodnutej výške 17 €/m
2
 ročne za prenajatú plochu učební 

s rozlohou 313,80 m2. V nájomnom nie sú započítané náklady za služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov (teplo, elektrická energia, spotreba vody, odvoz komunálneho odpadu atď.). 

 

2. Nájomca sa zaväzuje platiť náklady na služby spojené s užívaním nebytových priestorov alikvotnou 

časťou.  

a) Alikvotnou časťou za dodávku tepla sa rozumie súčet pomeru prenajatej plochy  k celkovej 

vykurovanej ploche budov v závislosti od dodávateľa tepla. 

b) Alikvotnou časťou za dodávku elektrickej energie sa rozumie súčet pomeru prenajatej plochy  

k celkovému odberu elektrickej energie budov v závislosti od dodávateľa energie. 

c) Alikvotnou časťou za vodu a odvoz komunálneho odpadu sa rozumie súčet pomeru prenajatej 

plochy k celkovému odberu vody v závislosti od dodávateľa vody a odvoz komunálneho 

odpadu. 

  

3. Výpočet dohodnutej výšky nájomného a prevádzkových nákladov je uvedený v prílohe č.1 zmluvy 

– kalkulačný list a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto  zmluvy. 

        

4. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne, vždy mesiac vopred, prevodom na účet 

prenajímateľa, číslo účtu:  
 

 

IBAN:  

 

 

     Platby za nájomné bude ročne predstavovať sumu  5 334,60 €.     

 

5. Nájomca sa zaväzuje platiť za služby spojené s užívaním nebytových priestorov raz za štvrťrok. 

Štvrťročná faktúra za služby bude nájomcovi vystavená na základe cien, ktoré prenajímateľ uhradí 

jednotlivým dodávateľom energií a služieb v príslušnom období. Splatnosť bude uvedená vo 

faktúre. Platbu za  štvrtý štvrťrok v danom roku  sa nájomca zaväzuje uhradiť formou zálohovej 

faktúry splatnej 30. novembra príslušného kalendárneho roku. Platby za služby sa nájomca 

zaväzuje uhrádzať prevodom na účet prenajímateľa, číslo účtu: 
 

 

IBAN:  

 

 

Vyúčtovanie za  posledný štvrťrok príslušného kalendárneho roku bude  vykonané podľa 

skutočných nákladov vyúčtovaných jednotlivými dodávateľmi energií a služieb, v prvom štvrťroku 
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nasledujúceho kalendárneho roku a platba bude splatná do 14 dní od doručenia vystavenej faktúry 

nájomcovi.   

      Platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru budú ročne    

      predstavovať sumu cca  4 553,64 €. 

 

6. V prílohe č. 1 zmluvy sú vyšpecifikované približné odhadované náklady za služby spojené 

s užívaním nebytového priestoru na základe zmluvných vzťahov s jednotlivými dodávateľmi 

energií.  

 

7. V prípade omeškania s platením nájomného a nákladov za služby spojené s užívaním prenajatých 

nebytových priestorov je nájomca povinný zaplatiť úroky z omeškania v zmysle platnej legislatívy. 

 

 

V. 

Spôsob a podmienky nájmu 

 

1. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretím 

osobám. 

2. Nájomca nemá prednostné právo na kúpu prenajatého majetku. 

3. Nájomca nemôže zriadiť záložné právo na majetok štátu alebo tento majetok inak zaťažiť. 

4. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmetné priestory v stave spôsobilom na dohovorené užívanie 

vrátane vybavenia. 

5. Prenajímateľ zabezpečí, aby prenajaté priestory zodpovedali  platným interným Požiarnym 

poplachovým smerniciam a  bezpečnostným predpisom. 

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do predmetných priestorov z dôvodov zabezpečenia 

prevádzky a údržby školy po predchádzajúcom oboznámení nájomcu. 

7. Nájomca je povinný dodržiavať základné ustanovenia Školského poriadku. V objekte 

predmetných priestorov sa zakazuje  fajčiť, užívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky. 

Ďalej je povinný dodržiavať zásady BOZP a Požiarne poplachové smernice platné v objekte 

Gymnázia. 

8. Nájomca zodpovedá za vzniknuté škody a úrazy v prenajatých priestoroch a jeho okolí, spôsobené 

nedodržiavaním zásad BOZP, Požiarnych poplachových smerníc a Školského poriadku. 

9. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť a umožniť  vykonávanie opráv, inak 

nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinností vznikla. 

10. Nájomca je povinný prenajaté priestory užívať výlučne na účely uvedené v zmluve a zodpovedá 

za zverený majetok gymnázia. 

11. Nájomca sa zaväzuje starať o prenajatý majetok a nevykonávať zásahy do podstaty budovy, 

technického stavu majetku bez  predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. 

12. Bežné opravy a údržbu si zabezpečuje nájomca na vlastné  náklady. Stavebné úpravy dotýkajúce 

sa podstaty budovy hradí prenajímateľ. 

13. Nájomca sa zaväzuje po vypovedaní platnosti tejto zmluvy a po uplynutí výpovednej lehoty 

odovzdať nebytové priestory a zariadenie v takom stave, ako ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé 

opotrebovanie. Ak priestory nebudú takto odovzdané,  nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi 

zmluvnú pokutu  za každý prvý deň omeškania v mesiaci 30 €. 

 

 

VI. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájom skončí uplynutím doby nájmu, písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou jednej zo zmluvných strán.  

2. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu o nájme z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 zákona 

č. 116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

3. Nájomca môže skončiť zmluvu písomnou výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 ods. 3 zákona 

116/1990.  



4 

 

4. Výpovedná lehota v zmysle ustanovenia § 12 zákona č.116/90 Zb. Zákon o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je stanovená  na jeden mesiac. Počíta sa od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V zmysle § 13 ods. 9 Zákona o správe majetku štátu je zmluva uzavretá podpísaním oboch  

zmluvných strán  platná po písomnom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmeny zmluvy a doplnky v zmluve môžu byť vykonané pri zmene predpisov, inak len vzájomnou 

dohodou a písomne. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, uzatvorili ju slobodne, vážne a sú si vedomé 

právnych následkov z nej vyplývajúcich. 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom zmluvné strany obdržia po dva exempláre a 

piaty exemplár bude uložený na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………………..    …………………………………….. 

      SR - Gymnázium Mikuláša Kováča                                                Súkromná základná škola    

Mládežnícka č. 51, 974 04 Banská Bystrica                         Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica 

    zast.:        zast.  

             prenajímateľ               nájomca                                               

                                                      

   

 

 

 

 

 

Prílohy: č.1 Kalkulačný list  

              č.2 Výpis z listu vlastníctva 

              č.3 Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu 

  č.4 Zriaďovacia listina Súkromnej základnej školy       

  č.5 Stanovenie trhovej ceny nájmu – ftc.             
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Príloha č. 1 

KALKULAČNÝ  LIST 
 

 

vyhotovený k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 uzatvorenej medzi SR – Gymnázium, 

Mládežnícka 51, Banská Bystrica, ako prenajímateľom a Súkromnou základnou školou, Mládežnícka 

51, 974 04 Banská Bystrica, ako nájomcom. 

 

 

I. Nájomné 
 

a)   Výmera  prenajatého  nebytového  priestoru v m
2  

: 

       Predmetné nebytové priestory tvoria nasledovné miestnosti s celkovou výmerou 313,80 m2   

nachádzajúce sa v pavilóne B, I. poschodie: 

- učebňa č.21   56,0 m2 

- učebňa č.22   61,0 m2 

- učebňa č 23    61,0 m2 

- učebňa č.24   61,0 m2 

- učebňa č. 25                           56,5 m2 

- miestnosť č.26                           18,3 m2 

              SPOLU:              313,80 m² 

 

 

b)   Výpočet výšky nájomného: 

 

 

Ročný nájom:   313,80 m2 x 17 €/m2 = 5 334,60  €/rok 

     

c) Mesačná úhrada nájomného: 

     

Mesačný nájom:  5 334,60  €/rok : 12 mesiacov = 444,55 €/mesiac 

 

 

Platba bude realizovaná v zmysle čl. IV ods. 4 Zmluvy o nájme. 

 

 

II. Služby 

spojené s užívaním nebytových  priestorov 

 

a)   Konkretizácia poskytovaných služieb: 

- dodávka tepla 

- elektrická energia              

- vodné a stočné 

- odvoz smetí 

 

b)   Úhrada za dodávku tepla a elektrickej energie:  

 

Celková vykurovaná plocha školy teplom        

od dodávateľa plynu: MAGNA ENERGIA, a.s  6 322 m2 

       pomer prenajatých plôch učební k celkovej ploche:     313,80 : 6322 = 0,04963619  4,96 % 

Ročná úhrada za dodané teplo:         cca 2 693,60 €     
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Používanie elektrickej energie na celú plochu školy        

od dodávateľa elektrickej energie.: ZSE Energia, a.s.    6 322 m2 

       pomer prenajatých plôch učební k celkovej ploche:   313,80 : 6322 = 0,04963619  4,96 % 

 Ročná úhrada za dodanie elektrickej energie:     cca  1 245,39 € 

                               

 

Čerpanie vody na celú plochu školy         

od dodávateľa vody StSVP 6 322 m2          

           pomer prenajatých plôch učební k celkovej ploche:  313,80 : 6322 = 0,04963619  4,96 % 

Ročná úhrada za dodanie vody:                   cca 443,48 € 

 

 

Odvoz komunálneho odpadu:        3 251,40 € 

        pomer prenajatých plôch učební k celkovej ploche:   313,80 : 6322 = 0,04963619  4,96 % 

Ročná úhrada za odvoz smetí:          cca 171,17 €           

 

 

 

 

Úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov bude ročne predstavovať sumu  

cca 4 553,64 € a bude sa realizovať  v zmysle článku IV. ods. 5  Zmluvy o nájme. 

 

 

 

 

 V Banskej Bystrici dňa .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………….    …………………………………….. 

        SR - Gymnázium Mikuláša Kováča                                                 Súkromná základná škola    

Mládežnícka č. 51, 974 04 Banská Bystrica            Mládežnícka č. 51, 974 04 Banská Bystrica                    

        zast.:          zast.  

                 riaditeľka školy                                             nájomca 

 

 

 

 

                                               
 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3658
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 7

Okres : 601 Banská Bystrica Dátum vyhotovenia : 12.7.2022

Obec : 508438 Banská Bystrica Čas vyhotovenia : 11:24:48

Katastrálne územie : 801241 Radvaň Údaje platné k : 11.7.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

593/1 10905 Zastavaná plocha
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

593/3 712 Zastavaná plocha
a nádvorie

16 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 4282 evidovanej na pozemku parcelné čislo 593/3

Iné údaje:
Bez zápisu

593/4 711 Zastavaná plocha
a nádvorie

16 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 4281 evidovanej na pozemku parcelné čislo 593/4

Iné údaje:
Bez zápisu

593/5 445 Zastavaná plocha
a nádvorie

16 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 3490 evidovanej na pozemku parcelné čislo 593/5

Iné údaje:
Bez zápisu

593/6 793 Zastavaná plocha
a nádvorie

16 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 4283 evidovanej na pozemku parcelné čislo 593/6

Iné údaje:
Bez zápisu

593/7 370 Zastavaná plocha
a nádvorie

16 1 1

1 z 4



 
Stavby

Počet stavieb: 5

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 4280 evidovanej na pozemku parcelné čislo 593/7

Iné údaje:
Bez zápisu

593/9 7076 Zastavaná plocha
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

18 Pozemok, na ktorom je dvor

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Súpisné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

3490 593/5 11 Školská kuchyňa + jedáleň 1

Iné údaje:
Bez zápisu

4280 593/7 11 Dielne 1

Iné údaje:
Bez zápisu

4281 593/4 11 Učebný pavilón B 1

Iné údaje:
Bez zápisu

4282 593/3 11 Učebný pavilón A 1

Iné údaje:
Bez zápisu

4283 593/6 11 Telocvičňa 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Druh stavby

11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

 Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu
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Správca

Počet správcov: 1

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 
  Bez tiarch.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

2 Slovenská republika, Dátum narodenia: - 1/1

Titul nadobudnutia

Žiadosť o zápis č.301/2004 zo dňa 21.10.2004, Rozhodnutie o určení čísla súpisného č. 270/04 zo dňa 30.9.2004 -
čz 499/2005
Žiadosť o zápis č. 337/2007, Zriaďovacia listina č. 1101/1993/OSRSŠ/Ša/P1 zo dňa 10.6.1993 + dodatok k
zriaďovacej listine č.2006/00065-6 zo dňa 18.10.2006 - čz 1138/2008
Rozsudok OS v Banskej Bystrici č. 13C/50/09-83 zo dňa 24.9.2009 - čz 113/2010

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

3 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica, PSČ 974 04, SR, IČO:
626317

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K vlastníkovi č. 2 je správa na všetky nehnuteľnosti

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iné údaje - nepriradené

Zápis GP 31559956-405/11 - čz 2610/2011
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Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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OD: PETRA - REAL BB, s. r. o., so sídlom Rudohorská 1A,  974 11 Banská Bystrica, Slovenská 

republika, IČO: 51 748 410, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská 

Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 37402/S (ďalej aj len ako „Realitná kancelária“) 
 

PRE: Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica 

                   Riaditeľ školy : PaeDr. Alena Paulová,  (ďalej aj len ako „Zadávateľ“) 

 

DŇA: 8.6.2022 

 

VEC: ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTI 

  

I. ÚVOD 

 

(1) Zadávateľ požiadal Realitnú kanceláriu o vypracovanie odhadu výšky nájmu na nehnuteľnosti 

identifikované v bode 2 

 

VYMEDZENIE POSUDZOVANEJ NEHNUTEĽNOSTI 

 

(2) Predmetom tohto odhadu je zhodnotenie odhad (posúdenie) hodnoty nasledovnej nehnuteľnosti: 

 

 Učebný pavilón B + prislúchajúce objekty, zapísané na LV č.: 3658, pre k.u. Radvaň, 

vedené OU Banská Bystrica, katastrálny odbor 

 

(3) Vo vzťahu k nehnuteľnosti uvedenej v predchádzajúcom bode 2 bol v čase vyhotovenia tejto 

písomnosti zapísaný ako vlastník : 

 

Slovenská republika 

 

II. ODHAD VÝŠKY NÁJMU NA  NEHNUTEĽNOSTI 

 

(4) Predmetné objekty slúžia dlhodobo na výučbu, sú na tento účel vybudované, skolaudované, 

dlhodobo využívané,  priestorovo vyhovujúce. Objekty sa nachádzajú na oplotenom pozemku,  

kde sa v súčasnej dobe nachádza gymnázium, škola a škôlka. 

 

Z uvedeného dôvodu odhadujem cenu prenájmu za m2/rok takejto nehnuteľnosti v rozmedzí 

 

15,- eur  až  18,- eur / m2/ rok  

 

III. ZÁVER 

 

Realitná kancelária odhaduje cenu nájmu uvedenej nehnuteľnosti v rozmedzí od 15,- eur / 

m2/rok do 18,- eur / m2/rok , a zároveň uvádza, že uvedená cena nájmu nie je záväzná 

a vychádza zo subjektívneho posúdenia Realitnej kancelárie, pričom reflektuje skutočnosti 

uvedené vo vzťahu k nehnuteľnostiam Zadávateľom a momentálnej ceny na realitnom trhu. 

 

                                                     _____________________________ 

PETRA - REAL BB, s. r. o. 

Ing. Natália Ďurišová, konateľ 
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STANOVENIE TRHOVEJ CENY 
PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI  
 

HALO reality s. r. o., so sídlom Prievidza, T.Vansovej 509/15, PSČ 971 01, IČO: 46565701, DIČ: 2023453828 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele SRO, vložka číslo 25924/R, bankový účet 
v Tatra banke SK5411000000002923872666, na základe plnej moci. 

 
 

Za HALO reality, s.r.o. vypracoval :  Ing. Andrea Šimončíková 

 
POTVRDENIE SA VYDÁVA NA ŽIADOSŤ: 
Objednávka zo dňa 31.05.2022  
Objednávateľ: Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská 
Bystrica, IČO: 00626317 
 

NEHNUTEĽNOSŤ: 
Učebný pavilón B, súpisné číslo stavby 4281, na parcele č. 593/4, katastrálne 
územie Radvaň, obec: Banská Bystrica, LV č. 3658 
 
 

ODHAD TRHOVEJ CENY NA ZÁKLADE PODKLADOV KU 
DŇU 03.06.2022: 
 
POPIS 
 
Predmetom odhadu trhovej ceny prenájmu sú nebytové priestory v majetku štátu 
nachádzajúce sa v budove slúžiacej ako učebný pavilón B Gymnázia Mikuláša 
Kováča v Banskej Bystrici na Mládežníckej ulici.  
 

Na základe mojich znalostí z realitného trhu a vyššie uvedených skutočností, stavu 
nehnuteľnosti a porovnania ponuky prenájmu nehnuteľností je odhadovaná cena 
prenájmu priestorov :  

 
1,20 € – 1,50 € za m2/ mesiac čo predstavuje:  14,40 €  – 18,00 € za m2/ rok 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa 03.06.2022 .....................................................................................                                                                          

                             za HALO reality, s.r.o        
       Ing. Andrea ŠIMONČÍKOVÁ                  




