
Ponuka na prenájom športových zariadení našej školy 

Na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja Stredná 

odborná škola so sídlom na Ivanskej ceste 21 v Bratislave ako správca majetku vo vlastníctve BSK 

ponúka do prenájmu pre fyzické a právnické osoby v šk. roku 2017/2018 v popoludňajších hodinách 

mimo vyučovacieho procesu: 

1/ Telocvičňu o výmere 510 m² , vhodná na basketbal, voleybal, floorbal, minifotbal. Nachádza sa na 
prízemí budovy školy spolu so šatňou, sprchou a sociálnym 
zariadením. Vchod do telocvične je cez samostatný vchod 
školy.  
Výška nájomného je 20,00 €/1 hod. vrátane prevádzkových 
nákladov. 
 
 
 

 
 
2/ 2 tenisové kurty s hracou plochou z umelého trávnika, ktoré sa nachádzajú vonku v blízkosti školy 

spolu so šatňou, sprchou a sociálnym zariadením.  
Výška nájomného je na jeden tenisový kurt 15,00 €/1 hod. 
vrátane prevádzkových nákladov. 
 
 
 
 

 
3/ Multifunkčné ihrisko s hracou plochou z umelého trávnika 
o výmere 1152 m2, ktoré sa nachádza v blízkosti školy. Ihrisko 
má vyznačené plochy pre hádzanú, minifutbal, majú možnosť 
osadenia aj pre basketbalové koše. 
Výška nájomného je 17,00 €/1 hod. vrátane prevádzkových 
nákladov. 
 

 

 

Bližšie informácie, prípadný záujem o obhliadku priestorov si môžete dohodnúť u Ing. Jozefa Štrbáka 

na tel. čísle 02/48 204 255 alebo e-mailom : strbak@sou.sk .  
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Oznam 

o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia 

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice ako správca majetku 

Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám 

hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 

a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom  

telocvičňu o výmere 427,50 m² (súpisné číslo – 1100 na parcele č. 3144/40, katastrálne 

územie: Letná, evidovaná Okresným úradom Košice I, katastrálnym odborom na LV č. 

11461), na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, 

 

Ponuka na prenájom telocvične 

 

Ponúkame do prenájmu telocvičňu v šk. roku 2017/2018 v popoludňajších hodinách mimo 

vyučovacieho procesu. K dispozícii je aj vonkajšie ihrisko so spevnenou plochou. Vchod do 

telocvične je cez hlavný vchod školy. 

 

Výška nájomného je 10,- €/ hodina  

 

Bližšie informácie, prípadný záujem o obhliadku priestorov si môžete dohodnúť 

u p. Renáty Kubovičovej na tel. čísle 036/6312 510.  

 

Na základe Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja a jej dodatku 

Stredná odborná škola automobilová so sídlom na Moldavskej ceste č. 2 v Košiciach ako 



správca majetku vo vlastníctve KSK ponúka do prenájmu telocvičňu o výmere 387 m² na dobu 

neurčitú a tov piatok v čase 14.30 – 20.00 hodiny. 

Výška nájomného je 2.- €/rok a prevádzkové náklady 9.- €/ hodina. 

Telocvičňa sa nachádza na prízemí budovy školy spolu so šatňou, sprchou a sociálnym 

zariadením. Vchod do telocvične je cez hlavný vchod školy.  


