1/ WC - NÁMESTIE REPUBLIKY
Poloha v meste : Námestie republiky
Parcelné číslo : 2659/2
Výmera zastavanej plochy : 92 m2
Súpisné číslo : 655
Poznámka : objekt je prenajatý pre spoločnosť Oxygen Cafe s.r.o. do 31.1.2028

1

2/ BUDOVA HISTORICKEJ RADNICE
Poloha v meste : Dr. Herza 1
Parcelné číslo : 1667
Výmera zastavanej plochy : 2150 m2
Súpisné číslo : 368
Poznámka : objekt je postupne rekonštruovaný, priestory mesto prenajíma pre:
- spoločnosť CBA s.r.o. do 31.12.2015,
- Tomáša Vargu - PHOENIX do 31.12.2017

2

3/ BUDOVA HISTORICKEJ RADNICE
Poloha v meste : Dr. Herza 3
Parcelné číslo : 1666
Výmera zastavanej plochy : 207 m2
Súpisné číslo : 373
Poznámka : v objekte sídli dobrovoľný hasičský zbor, priestory mesto
prenajíma pre :
- Slovenský skauting do 31.12.2016,
- Diecéznu charitu Rožňava do 31.10.2015
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4/ OBČIANSKA VYBAVENOSŤ RÚBANISKO III/L7
Poloha v meste : Rúbanisko III/L7
Parcelné číslo : 7202/6
Výmera zastavanej plochy : 1703 m2
Súpisné číslo : 2922
Poznámka : v objekte sú obchodné priestory, ktoré mesto prenajíma pre :
- Jozefa Balaža do 31.12.2015,
- Ladislava Bariho do 30.6.2019,
- spoločnosť Cairoli s.r.o. do 14.9.2015,
- Beatu Ševčíkovú do 30.9.2017,
- Katarínu Csudayovú do 30.11.2019,
- Jána Kršku do 31.12.2018,
- Katarínu Molčákovú do 31.8.2015,
- Attilu Veszelku-G&V style do 31.12.2017,
- spoločnosť VICTORY TIP s.r.o. do 31.12.2015,
a časť objektu je voľná, vhodná na prenájom
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5/ SKLAD ČURGOV ( PLECHOVÁ HALA )
Poloha v meste : Opatová - Čurgov
Parcelné číslo : 698/3
Výmera zastavanej plochy : 1104 m2
Súpisné číslo : bez súpisného čísla
Poznámka : objekt je z časti využívaný ako exekučný sklad
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6/ ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Poloha v meste : Námestie republiky č. 26
Parcelné číslo : 2664
Výmera zastavanej plochy : 2022 m2
Súpisné číslo : 315
Poznámka : v časti objektu sídlia orgány štátnej správy, časť objektu sa prenajíma
súkromným osobám a časť objektu je voľná, vhodná na prenájom
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7/ OBCHODNÝ PRIESTOR
Poloha v meste : Masarykova ulica č. 14
Parcelné číslo : 1693/1
Výmera zastavanej plochy : 153 m2
Súpisné číslo : 352
Využitie : priestor sa prenajíma na obchodné účely pre Júliusa Korima do 31.7.2019
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8/ DENNÉ CENTRUM
Poloha v meste : ulica Parašutistov
Parcelné číslo : 604/238
Výmera zastavanej plochy : 310 m2
Súpisné číslo : 585
Využitie : objekt je využívaný na stretávanie klubu seniorov v Opatovej, časť objektu
je prenajímaná pre:
- Martinu Hriňovú do 31.7.2016
časť objektu je voľná, vhodná na prenájom
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9/ KINO APOLLO
Poloha v meste : Novohradská ulica
Parcelné číslo : 2028/1
Výmera zastavanej plochy : 4069 m2
Súpisné číslo : 2978
Využitie : objekt je využívaný na prevádzku kina, na kultúrno spoločenské podujatia,
časť objektu je prenajímaná pre :
- spoločnosť AGROFLORA s.r.o. do 1.3.2018,
- Júliusa Greksu do 31.12.2018,
- Petra Pavka do 31.12.2015,
- spoločnosť PEDRO ŠPORT s.r.o. do 30.4.2016,
- Jozefa Rovňana-JR-Priemyselný tovar do 31.12.2024,
- spoločnosť SUNSHINE TEA s.r.o. do 30.9.2015
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10/ DIVADLO B.S.TIMRAVY
Poloha v meste : M.R.Štefánika
Parcelné číslo : 2678/2, 2678/9, 2678/10
Výmera zastavanej plochy : 1335 m2
Súpisné číslo : 2095
Využitie : objekt je využívaný na prevádzku kina, na kultúrno spoločenské podujatia,
pre Mestské informačné centrum a časť objektu je prenajímaná pre :
- spoločnosť AGRO CS Slovakia a.s. do 31.12.2018,
- Materské centrum Jahôdka do 30.6.2017,
- Stredoslovenskú energetiku-Distribúcia, a.s. do 30.11.2016,
- spoločnosť UPC Broadband Slovakia s.r.o. do 31.12.2018 a
časť objektu je voľná, vhodná na prenájom
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11/ ENERGOBLOK
Poloha v meste : Petöfiho ulica
Parcelné číslo : 1842
Výmera zastavanej plochy : 259 m2
Súpisné číslo : 3069
Využitie : objekt t.č. nie je využívaný a je ponúkaný na odpredaj alebo prenájom
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12/ BUDOVA TRŽNICE
Poloha v meste : Vajanského ulica
Parcelné číslo : 1636/3, 6502/13, 6647/2
Výmera zastavanej plochy : 433 m2, 383 m2 a 330 m2
Súpisné číslo : 2996
Využitie : celý areál mestskej tržnice má v prenájme Mestská tržnica Lučenec s.r.o.
do 31.12.2024
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13/ BUDOVA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA A ĽADOVÁ PLOCHA
Poloha v meste : Športová ulica
Parcelné číslo : 4923/1
Výmera zastavanej plochy : 367 m2
Súpisné číslo : 2480
Využitie : objekt je využívaný na športové účely, zimný štadión má v prenájme
SPOOL a.s. Lučenec do 30.6.2016, časť objektu je prenajímaná pre :
- Evu Barcajovú do 31.12.2015,
- spoločnosť ASTERIA s.r.o., do 30.11.2023
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