
 

 

 

 

Vážená spoločnosť, 

 

dovoľte, aby sme Vás informovali o voľnej ponuke priestorov na prenájom v bezprostrednej blízkosti 

areálu rafinérie na Slovnaftskej ulici. 

V priľahlých administratívnych budovách Vám ponúkame pekné priestory na krátkodobý, ale aj 

dlhodobý prenájom s možnosťou organizovať pracovné posedenia / konferencie / školenia, či 

workshopy v moderných konferenčných priestoroch. 

Prečo si prenajať priestory práve u nás? 

 výhodná cena vrátane energií už od 6,64 Eur bez DPH/m2/mesiac, 

 cena zahŕňa upratovanie spoločných priestorov, energie, deratizáciu a dezinsekciu, odvoz 

komunálneho odpadu, užívanie spoločnej kuchynky a údržbu budovy 

 možnosť získať 5 % alebo 10 % zľavu podľa výšky mesačného prenájmu, 

 možnosť prenájmu ďalšieho parkovacieho miesta (17,36 Eur bez DPH/mesiac/miesto), 

 24/7 hodinový vstup do prenajatých priestorov na čipové karty, 

 možnosť využitia podnikovej Podateľne na príjem, spracovanie a odosielanie pošty (za poplatok), 

 ďalšie informácie: väčšina priestorov klimatizovaná (ostatné priestory možné podľa dohody 

klimatizáciou vybaviť ), štruktúrovaná kabeláž, poistenie objektu, internet (za poplatok) a pod. 

 
 

AKCIA! Parkovacie miesto v cene nájmu! 

 

Plocha prenajatých priestorov Nárok nájomcu 

do 70,99 m2 1 parkovacie miesto v cene nájmu počas celej doby nájmu 

od 71,00 do 100,99 m2 2 parkovacie miesta v cene nájmu počas celej doby nájmu 

od 101,00 m2 3 parkovacie miesta v cene nájmu počas celej doby nájmu 

Ďalšie výhody: 

 výborná občianska vybavenosť (talianska reštaurácia, prevádzky rýchleho občerstvenia, 

zrekonštruovaný hotel s wellness, kaviareň, potraviny, banka, poliklinika, lekáreň, tenisové kurty, 

bedmintonové centrum, jasle a škôlka, kaderníctvo, pošta a iné), 

 možnosť prenájmu sauny alebo plavárne ako benefit pre Vašich zamestnancov, 

 kongresové a školiace miestnosti vybavené špičkovou IT technikou, možnosť cateringu. 

 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na: prenajom-nehnutelnosti@slovnaft.sk alebo 
navštívte našu webovú stránku. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky. 

  

mailto:prenajom-nehnutelnosti@slovnaft.sk
https://slovnaft.sk/sk/o-nas/sprava-nehnutelneho-majetku/ponuka-nehnutelnosti/nehnutelnosti-na-prenajom


 

 

 

Kongresová miestnosť pre max. 120 osôb so stolmi 

(špičkové ozvučenie, klimatizácia, projektor...) 

Vizualizácia kancelárskych priestorov 

Kongresová miestnosť pre 50 až 100 osôb (klimatizácia, projektor, nové ozvučenie, 

špeciálne školiace stoličky s vyklápacími podložkami na písanie a pod.) 

 


