
 

Ponuka prenájmu  
showroomových priestorov 

a parkovacích plôch  
v meste Bratislava 
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Lokalita 

  Ponúkané priestory sa nachádzajú na Hodonínskej ulici v časti Bratislava – Lamač priamo vedľa     
      showroomu spoločnosti MOTOR-CAR - predajcu vozidiel značky Mercedes Benz a Kia ako aj ďalší  
      predajcovia vozidiel značky Škoda, Renault a Dacia.   
 

 Ponúkané priestory sa nachádzajú v blízkosti najdynamickejšieho rozvojového územia Bratislavy a to 
v časti Bory, ktoré sú jednou z najväčších obchodných zón v Bratislave s veľkými hráčmi ako BORY 
MALL, HORNBACH, MERKURY MARKET, DECATHLON, KAUFLAND a METRO.  

 

 Urbanistické projekty spoločností PENTA a CENTROP tu rátajú s približne 65 000 novými obyvateľmi a 
25 000 novými pracovnými príležitosťami, ktoré pribudnú k už existujúcim v továrni VOLKSWAGEN.  

 

 Veľká rozloha spolu s priľahlými mestskými časťami: Lamač, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves, 
dáva tomuto územiu potenciál stať sa novým „6. okresom“ Bratislavy.  
 

 Ponúkané priestory majú priame napojenie na diaľnicu D2, ktorej blízkosť poskytuje rýchly a 
pohodlný prístup do ďalších bratislavských štvrtí a predmestí, pokračujúc ďalej na smery Viedeň, 
Györ, Brno a Praha.  

  
 
 
 

Ponúkané 
priestory 
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Špecifikácia priestorov 

  Ponúkané priestory pozostávajú z priestorov: 
      a)  Budovy showroomu o celkovej ploche 490 m² 
      b)  Spevnených parkovacích betónových plôch o celkovej ploche 3800 m² 
      c)  Autoumyvárne o celkovej ploche 110 m² 

 

 
  Pred showroomom sa nachádza trávnatá plocha na ktorej je umiestnený reklamný PYLON ako aj stĺp  
      na umiestenie vlajok. 
  Celý objekt je oplotený a vybavený kamerovým systémom 
  Pred samotným showroomom sa nachádza 22 parkovacích stati vrátanie státia pre imobilných 

 

SHOWROOM 

AUTOUMYVÁREŇ 

PARKOVACIA PLOCHA 
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SHOWROOM - exteriér  

SHOWROOM:  

 Celková úžitková plocha showroomu je 490 m² 
  Priestory showroomu sú klimatizované a vybudované vo vysokom štandarde 
  Pred samotným showroomom sa nachádza 22 parkovacích stati vrátanie státia pre imobilných 
 

 
 
 
 

Bočná časť 
showroomu 

Brána na odstavnú plochu 

Reklamný 
pylón Stĺp na 

vlajku 

Zadná časť 
showroomu 
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SHOWROOM - interiér 

SHOWROOM prízemie:  

 Úžitková plocha prízemia showroomu je 385 m² 
  Priestory showroomu sú klimatizované a vybudované vo vysokom štandarde   
 

 
 
 
 

Showroom 
prízemie  

Podlahová 
plocha v m² 

Autosalón 278,45 

Prijímací box 39,26 

Vrátnica 10,89 

Zádverie 5,40 

Kancelária 15,58 

Pokladňa, server 14,17 

Uvaváreň  2,39 

Upratovačka 2,43 

WC Muži 2,97 

Chodba 3,86 

WC Ženy 4,12 

Kuchynka 5,61 

385,13 

Autosalón 

Autosalón 
Kancelárske 
a sociálne 
zázemie 

Kuchynka 

Inšpekcia 
vozidiel 

Vstup 
vozidiel do 

showroomu Inšpekcia 
vozidiel 

Vstup 
vozidiel do 

showroomu 
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SHOWROOM - interiér 

SHOWROOM poschodie:  

 Úžitková plocha poschodia showroomu 105 m²  
 

 
 
 
 

Showroom 
poschodie  

Podlahová 
plocha v m² 

Galéria 20,64 

Kancelária 31,02 

Kancelária 16,76 

Kancelária 14,17 

Kancelária 14,92 

Hygiena 6,06 

Kuchynka 1,98 

105,55 
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SPEVNENÁ ODSTAVNÁ PLOCHA 

SPEVNENÁ BETÓNOVÁ ODSTAVNÁ PLOCHA:  

 Je situovaná v zadnej časti za showroomom a jej celková úžitková výmera je 3800 m² 
 Plocha je priamo prepojená so zadnou časťou showroomu 
 Plocha je oplotená, osvetlená a vybavená kamerovým systémom 
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SPEVNENÁ ODSTAVNÁ PLOCHA 

SPEVNENÁ BETÓNOVÁ ODSTAVNÁ PLOCHA - fotodokumentácia 
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BUDOVA AUTOUMYVÁRNE 

SAMOSTATNÁ BUDOVA AUTOUMYVÁRNE:  

 Je situovaná v zadnej časti odstavnej plochy a pozostáva z priestoru na umývanie vozidiel ako aj  
     priestorom, kde je umiestnená čistička odpadových vôd.  
 Celková plocha budovy autoumyvárne je 110m² 
 Súčasťou priestoru autoumyvárne je aj odpadový kanál pozdĺž celého priestoru 
  
 

 
 
 
 



Cenník nájomného  

Cenník nájomného: 

 

      A) Budova showroomu o celkovej ploche 490 m² vrátane 22 parkovacích miest 

      B)  Spevnené parkovacie betónové plochy o celkovej ploche 3800 m² 

      C)  Autoumyváreň o celkovej ploche 110 m² 

      D) Reklamný pylón a stĺp na trávnatej ploche 

      E) Podiel na spoločných komunikáciách 

 

Celková cena nájomného za všetky nehnuteľnosti uvedené v bodoch A, 

B, C, D, E predstavuje sumu 15 000 € bez DPH / 1 mesiac.  

 
Poznámka:  
  V cene nájomného je už zarátaná aj časť servisných poplatkov ako daň z  
      nehnuteľností a poistenie, ostatné servisné poplatky ako letná zimná  
      údržba, revízie výhradných technických zariadení atd ... si realizuje a  
      financuje nájomca.  
 
  K nájomnému sa pripočítavajú priamo spotrebované energie 
 
 Minimálna dĺžka doby nájmu: 5 rokov a viac  
 
 
 

10 



 

Ing. Ján Liščák  
konateľ spoločnosti   

 

 

 

  +421 903 308 186 

                                            info@knba.sk  

                                            www.knba.sk 

                  Galvaniho 6/A, Bratislava  

 

 

 

 

Kontaktné údaje 
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