


CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Myšlienkou je zmeniť prostredie a získať novú 

tvár tejto výnimočnej lokality, ktorá spája na-

jžiadanejšiu mestskú časť Hliny a široký Bul-

vár s historickým centrom mesta plným ob-

chodov, malých kaviarní, voňavého jedla a 

letných terás. Developer vidí dobudovaním a 

premenou budovy kvalitnejší životný priestor 

so spokojnými obyvateľmi a ich rodinami  ži-

júcimi v krajšom domove .

Komenského Rezidencia vznikla rekonštruk-

ciou bývalej školy stavebnej fakulty Žilinskej 

univerzity a  nachádza sa v pešej vzdialenosti 

od historického centra Žiliny a Bulváru, ktoré 

majú svoju špecifickú atmosféru. V bezpros-

trednom okoli sa nachádza viacero nových 

rezidenčných projektov. (Bulvar residence - 

44 bytov, Hliny 8 - 141 bytov)

V celom objekte sa nachádza 75 bytových 

jednotiek a viac ako 1000 m2 obchodných 

priestorov. Komenského rezidencia zabez-

pečuje pre majiteľov a nájomníkov dosta-

točný počet  parkovacích miest.



LOKALITA A DOSTUPNOSŤ

Výnimočnosť polohy  prináša výhodu rýchlej 

dosiahnuteľnosti služieb, úradov, kultúrnych 

i vzdelávacích inštitúcií. V tesnej blízkosti 

sa nachádza viacero škôlok, základných či 

stredných škôl, obchodné centrá Aupark a 

Mirage,potraviny Billa, divadlá, nemocnica, 

poliklinika, polícia, mestský úrad a Bôrický 

park,, všetko do 15 minút chôdze.

Komenského rezidencia sa nachádza na 

hlavnom cestnom  ťahu zo sídliska Solinky do 

centra mesta.

Hliny (11. tis. obyvateľov) sú prvá a stále na-

jobľúbenejšia mestská časť, prepojená Bul-

várom, priamo so srdcom Žiliny Mariánskym 

námestím. Jej výraznou súčasťou sa stane 

Komenského Rezidencia.

Poloha projektu s priamym napojením do 

mestského okruhu umožňuje jednoduchú 

dostupnosť rýchlostných ciest do všetkých 

smerov. V bezprostrednej blízkosti projektu 

sa nachádza 12 liniek MHD.



VÝHODY PROJEKTU

Lokalita

Dostupnosť 

Viditeľnosť z ulice

Prispôsobenie pôdorysu

Možnosť bezbariérového vstupu

Príprava na klimatizáciu a tienenie

Vysoké stropy 3m a viac

Veľké presklenné výklady

Autobusová zastávka

Parkovanie



PRIESTORY NA PRENÁJOM

Komenského Rezidencia ponúka vysokú variabilitu a flexibilitu všetkých prenajímateľných prie-

storov. Obchodná plocha podlažia je viac ako 1000 m2 a ponúka možnosť prenájmu samostat-

ných celkov už od výmery 80 m2. 

Ilustratívna ukážka možného členenia podlažia. Presná výmera je predmetom ďalších rokovaní, 

respektíve priestorového plánu pripraveného podľa potrieb a požiadaviek klienta. 

Zobrazené  priestory na prenájom  je možné spájať alebo rozdeľovať podľa požiadavky klienta.



Budova: 

Plocha ponúkaných priestorov: 

Začatie nájmu: 

Doba nájmu:

Ďalšie plochy na prenájom: 

Vyhotovenie priestoru: 

Nájomné:

Bonus:

KOMENSKÉHO REZIDENCIA, Ulica Komenského 52

prízemie

80-1000 m2

1. november 2020 (predpoklad)

60 mesiacov

Parkovacie miesta 55,- EUR/státie/mesiac. 

Priestor bude odovzdaný v štandarde holopriestor

12 EUR /m2/mesiac + DPH 

Budget v hodnote 3 mesačných nájmov na pokrytie 

nákladov súvisiacich s nadštandardnou úpravou prie-

storu podľa potrieb klienta, realizovaných a dodávaných 

prenajímateľom. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRENÁJMU
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