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Ponúka do prenájmu 
 

Učebno-výcvikové zariadenie v Liptovskom Trnovci v okrese Liptovský Mikuláš 
(ďalej len UVZ). 

 
 

UVZ, ktoré je vo výlučnom vlastníctve UMB Banská Bystrica na základe LV č. 436 sa 
nachádza v zastavanom území obce Liptovský Trnovec, neďaleko od vodnej nádrže Liptovská 
Mara, ktorá poskytuje pre návštevníkov možnosti: 

� V lete ponúka široké možnosti pre vodné športy ako kúpanie, člnkovanie, 
surfovanie, jazdu na vodných skútroch a iné 

� Poloha umožňuje horskú turistiku , v zime možnosť lyžovania 
� Možnosť využitia  prírodného rekreačného strediska Bešeňová, Aquapark 

Tatralandia ako aj rekreačné zariadenia v Demänovskej doline 
 
Popis zariadenia 

� Rekreačný objekt sa nachádza na pozemku o celkovej výmere 507 m2. 
Zastavaná plocha je 343,15 m2.  Stavba  je navrhnutá pre skupinové 
ubytovanie osôb, pre rôzne kurzy semináre a spoločenské podujatia. 

� Na prízemí sa nachádza veľká spoločenská miestnosť, sociálne zariadenie, 
kancelária, kuchyňa, sklad, byt správcu (2+1) a garáž.  

� Izby o kapacite cca 50 lôžok sa nachádzajú na I. poschodí a v podkroví. Izby sú 
zariadené a vybavené kompletne vrátane lôžkovín.... 

� Vykurovanie elektrické akumulačnými pecami, ohrev teplej vody je elektricky 
s dvomi zásobníkmi vody v objeme 2x 1,5 m3. 

� Samostatné merania vody a el. energie. 
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UVZ je k dispozícií ihneď. Bližšie podmienky nájmu ako doba trvania, cena nájmu a ďalšie 
podmienky budú predmetom rokovania s prípadnými záujemcami o prenájom. 
     
 
Bližšie informácie poskytuje:  

� Ing. Pavel Gordan, vedúci odboru prevádzky UMB, tel.048/446 1177, 0908909056 
pavel.gordan(@umb.sk. 

� Eva Guzlejová, referentka odboru správy majetku a investícií UMB, tel. 048/446 
1133, eva.guzlejova@umb.sk 

 
 
Záujemcovia o nájom môžu predložiť svoje písomné žiadosti, resp. ponuky vrátane fotokópie 
výpisu z Obchodného a lebo Živnostenského registra do 31.08. 2011 na adresu:  

 
Rektorát UMB 
Odbor správy majetku a investícií UMB 
Národná 12 
974 01 Banská Bystrica 


