
 

Prenájom novej čerpacej stanice 
vrátane moderných priestorov 

v meste Považská Bystrica 
    

1. Fáza projektu  

2. Fáza projektu  
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O projekte 

 

Ponúkame na prenájom novú čerpaciu stanicu vrátane moderných obchodno-prevádzkových priestorov 
v meste Považská Bystrica. Celý projekt je situovaný v lokalite, ktorá sa vyznačuje orientáciou na 
automotive oblasť podnikania s priamym napojením na diaľničnú križovatku, ktorej blízkosť zabezpečuje 
komfortné napojenie do niekoľkých minút. 
 

Projekt pozostáva z 2 fáz, pričom 1. fáza bude pozostávať z hlavnej budovy do ktorej bude 

zaintegrovaná čerpacia stanica a 2. fáza bude ponúkať priestory o ploche od 300 do 2000 m². 
 

 Hlavná budova: bude vsadená do svahovitej časti tejto oblasti čo vytvorí priamy prístup 
motorovým vozidlom k jednotlivým podlažiam budovy. Hlavná budova bude pozostávať zo 4              
nájomných priestorov s flexibilnou prenajímateľnou plochou od cca. 150 m² do 500 m². 
 

 Čerpacia stanica bude tvoriť súčasť projektu a bude poskytovať štandardnú ponuku pohonných 
hmôt vrátane CNG pre všetky kategórie motorových vozidiel. 

 

Výhody projektu: 
 Moderné stavebné materiály, efektívna tepelná izolácia, LED osvetlenie 
 Vysoká energetická efektívnosť, e-nabíjacie stanice pre osobné autá  
 Vysokorýchlostný optický internet  
 Dostatočné parkovacie kapacity, bezbariérové vstupy  
 Výborná dopravná dostupnosť  
 Profesionálny property management 

SHELL 

Ploty STACHA 

AUTOMAX 

NOVÝ 
PROJEKT 
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Bližší popis projektu 

z pohľadu jeho polohy, ako aj  

napojenia na cestnú infraštruktúru 

NOVÝ 
PROJEKT 

Diaľničná 
križovatka 

TESCO 

Diaľnica D1 
Smer Žilina 

Diaľnica D1 
Smer Bratislava 

Nemocnica 

 Nový projekt sa bude nachádzať v tesnej blízkosti lokality, ktorá je dlhodobo známa 
pôsobením predajcov nových vozidiel značky ŠKODA a VOLKSWAGEN ako aj 
predajom jazdených vozidiel. 
 

 Okolitá cestná infraštruktúra je tvorená cestou s označením 61, ktorá zabezpečuje 
priame a rýchle napojenie na diaľnicu D1 ako aj do mesta Považská Bystrica.  
 

  Ďalšia cestná infraštruktúra s označením 1965 v tesnej blízkosti prechádza novým 
projektom a zabezpečuje komfortné a rýchle prepojenie na hlavnú obchodnú oblasť 
v ktorej pôsobia predajcovia ako Hypermarket TESCO, OC Manín, Family centrum, 
PB retail, NAY elektrodom, OC Vista a ďalší. 
 

 Výsledkom projektu bude ponuka nájomných priestorov s flexibilnou 
prenajímateľnou plochou od cca. 150 m² do 500 m², ktoré môžu byť využívané pre 
rôzne obchodno – prevádzkové účely, pričom odporúčané účely využitia môžu byť 
predaj auto / moto doplnkov, predaj a servis motocyklov, predaj pracovných odevov, 
predaj záhradnej techniky, predaj čistiacej techniky a iné...... 

Cesta 61 Cesta  1965 spájajúca  
obchodnú oblasť  
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Fotodokumentácia a technické  

špecifiká 1. fázy projektu 

 V tesnej blízkosti ponúkaných priestorov 
bude vybudovaná čerpacia stanica, ktorá 
bude ponúkať okrem štandardných 
produktov a služieb aj možnosť 
tankovania stlačeného plynu CNG ako aj  

      e-nabíjacie stanice.  
 Súčasťou čerpacej stanice je priestor 

kiosku. 

PRIESTOR - A 

PRIESTOR - B 

PRIESTOR - C 

PRIESTOR - A 

PRIESTOR - A 

PRIESTOR - A 

PRIESTOR - B 

 Dostatočné parkovacie kapacity pred 
ponúkanými priestormi 

 Moderné priestory s vysokou energetickou 
efektívnosťou 

 Bezbariérové vstupy 
 Priamy prístup motorových vozidiel aj na 

2.NP   
 

PRIESTOR – D 
Kiosk vrátane 

čerpacej stanice 

PRIESTOR – D 
Kiosk vrátane  

čerpacej stanice 

PRIESTOR – D 
Kios vrátane  

čerpacej stanice 

 Ponuka nájomných priestorov s flexibilnou  
      prenajímateľnou plocha od cca. 150 do 500 m² 

 Ponuka nájomných priestorov s flexibilnou  
      prenajímateľnou plocha od cca. 150 m² 500 m² 



5 

Technické špecifiká  

1. fázy projektu 

PRIESTOR - B 
PRIESTOR - A 

Zadný pohľad  

PRIESTOR - B Bočný pohľad  

Zadná časť areálu   

Čerpacia stanica vrátane kiosku  

PRIESTOR - A 
Čerpacia stanica vrátane kiosku  

Bočný pohľad  

PRIESTOR - A 

PRIESTOR – D 
Kiosk vrátane  

čerpacej stanice 

Čelný pohľad  

PRIESTOR - B 

PRIESTOR - C 

 Dostatočné parkovacie 
kapacity 
 

 Prístup motorových vozidiel 
       k všetkým podlažiam    
       nehnuteľností 

 

Zadná časť areálu   

 Bezbariérový prístup 
 

 e – nabíjacie stanice 

 Tankovanie štandardných 
pohonných hmôt vrátane 
CNG 
 

 Vysoká energetická 
efektívnosť 
 

 Ponuka nájomných 
priestorov s flexibilnou  

        prenajímateľnou plocha  
        od cca. 150 m² do 500 m². 

PRIESTOR - D 

PRIESTOR - D 



Cenník nájomného ako aj 

časový harmonogram  

1. fázy projektu  

A.)  Cenník nájomného: 
Obchodné priestory ........................................................ 8,00 € / 1m² / 1 mesiac 
Kancelárie priestory ........................................................ 8,00 € / 1m² / 1 mesiac  
Priestory čerpacej stanice ......................................... cena po vzájomnej dohode 
Parkovacie státie ....................................................... 30,00 € / vozidlo/ 1 mesiac  
 
Zálohové platby za servisné poplatky ............................. 1,50 € / 1m² / 1 mesiac  
Zálohové platby za energie .......................................... podľa skutočnej spotreby  

 
 Minimálna dĺžka doby nájmu: 5 rokov  
 

 Kaučné splátky:                                                                                                                                         

Vo výške 3 nájomných splátok splatných tesne po podpise nájomnej zmluvy 

 
 Poznámka: 
     Flexibilná prenajímateľná plocha od cca. 150 m² - 500 m² 
 

 Všetky ceny sú uvádzane bez DPH 
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B.)  Časový harmonogram 1. fázy projektu 
 

   Územné konanie ............................................................. √  už zrealizované 

   Stavebné povolenie..................................................................... v realizácii 

   Začiatok výstavby ......................................................................... 3.kv 2022 

   Ukončenie výstavby vrátane kolaudácie ......................................2.kv 2023 

   Možný začiatok nájmu .................................................................. 3.kv 2023 

 

 



Vysvetlivky  

VYSVETLIVKY 
 

  Nájomné: 

     - predstavuje čisté náklady na priestory a nezahŕňa žiadne iné položky. 

 

  Zálohové platby za servisné poplatky / režijné náklady: 

     - zahŕňajú letnú a zimnú údržbu spevnených plôch, verejné osvetlenie, povinné    

       revízie: kotlov, prípojky plynu, hromozvodov, hydrantov, elektrorozvodov,  

       automatických dverí, kamerového systému a výťahu. Ďalej administratívne úkony  

       zo strany prenajímateľa, náklady na kuriča a poistenie budovy ako aj daň z  

       nehnuteľnosti. 

 

  Zálohové platby za energie:  

      - mesačné zálohy na vodu, kúrenie, elektriku, plyn vyúčtované  podľa skutočnej 

spotreby za daný priestor 

 
        Všetky ceny sú uvádzané za kalendárny mesiac v EUR bez DPH (+ 20 %) 
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Ing. Ján Liščák  
konateľ spoločnosti   

 

 

 

  +421 903 308 186 

                                            info@knba.sk  

                                            www.knba.sk 

               Galvaniho 6, Bratislava  

 

 

 

 

Kontaktné údaje 
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