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itajte v uhorkovej sezóne. Vlastne nie,
asi klamem. Každý rok sa mojím obchodníkom vyhrážam, že príde leto
a nebudeme mať čo robiť. Ale za posledných
7 rokov mojej praxe sa to ani raz nepotvrdilo.
Práveže mám pocit, že obchod je lepší, ľudia
milší, pokojní, „vyletnení“ a nabití energiou.
A od ľudí všetko závisí. V zime, potme, šmýkajúc sa celý deň v zimných kolónach nášho
hlavného mesta sa dobrá energia, tak veľmi
potrebná k riešeniu bývania, len ťažko hľadá.
U nás zákonite platí – čím viac voľna
majú ľudia v lete, tým menej voľna v práci
máme my, obchodníci. A viete, ktoré nehnuteľnosti mám v lete najradšej? Staručké
krásne tehlové stavby v centre mesta, do
ktorých keď otvoríte dvere, ucítite príjemný
chlad po rozohriatej prechádzke mestom.
Atmosféra hrubých múrov, kde sa schladíte,
len čo prekročíte prah. To sa vám v paneláku
bratislavského sídliska stane len výnimočne.
Tento pocit klimatizácia iba ťažko nahradí.
Nech sa už chladíte akýmkoľvek spôsobom, prajeme vám s celým tímom to najkrajšie slniečkové leto. ●

história a architektúra
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Kolónia Zehnhaus
Tomáš Freytag
realitný maklér
RE/MAX Diamond
tomas.freytag@re-max.sk
0908 508 801

foto: Mgr. art. Jaroslav Mackov

Z

ačiatkom 20. storočia vzniklo
v Bratislave množstvo robotníckych
domov a kolónií, pretože masívny
rozvoj priemyslu a dopravy si vyžadoval
vybudovať nové ubytovacie kapacity pre
zvýšený počet robotníkov. V blízkosti
hlavnej železničnej stanice na Palárikovej ulici sa nachádza súbor bytových domov, ktorý
vytvára so susednou budovou YMCA (1923)
zaujímavý kolorit. Komplex desiatich domov z roku 1902 je známy ako “kolónia
Zehnhaus”. Tieto bytové domy, ako napovedá ich stavebný štýl, boli postavené
pre zamestancov železnice. Predstavujú
špecifický urbanistický koncept, ktorý sa
zachoval do súčasnosti v takmer nezmenenej
podobe. Domy postavené v historizujúcom
štýle sú zapísané na zozname národných
kultúrnych pamiatok. Pôvodne išlo o trojposchodové budovy, ktoré boli v roku 1926
nadstavené o ďalšie podlažie. Túto zmenu
si môžete všimnúť na inej farbe tehlového
muriva vo vrchnom podlaží. Kapacita sa
tak zvýšila z 80 bytov na 120. Podpivničené
domy s centrálnym schodiskom majú obdĺžnikový pôdorys a trojtraktovú dispozíciu.
Desať takmer identických budov najmä
vďaka tehlovému murivu pripomína štýl
tradičných anglických domov.
Kolónia Zehnhaus vytvorila Palárikovu ulicu ako spojnicu medzi Karpatskou a
Jeleňou. Autorom projektu je mestský architekt Henrrich Santó. Podmienkou bolo
vybudovať hygienické bývanie s jasnými
a slnečnými bytmi s kuchyňou a špajzou,

ktoré malo pozdvidnúť sociálnu a zdravotnú
stránku železničných robotníkov. Každý dom
mal spoločnú práčovňu a žehliareň.
Medzi domami vznikla 8 m široká cesta, na každej strane bolo postavených päť
radových bytových domov. Zakryté sú jednoduchou stanovou strechou. Domy majú
veľmi pekné detaily - či už štruktúra tehál,
tabule s dátumom vzniku 1902 a erbom
mesta, okenné ostenia, členenie fasády či
železné prvky stuženia. Prostredie ulice má
neopakovateľné genius loci. Bohatá zeleň
tu spoluvytvára mimoriadne príjemný priestor v blízkosti rušnej Šancovej ulice. Autentický priestor Palárikovej ulice so svojou nedotknutou architektúrou sa doposiaľ podarilo
zachovať aj pri zvyšovaní štandardu bývania.
Kolónia Zehnhaus predstavuje jeden
zo zachovaných dobových názorov na robotnícke bývanie, preto sú jeho hodnoty nielen urbanistické a architektonické, ale aj sociologické. ●
• KUSÝ, M.: Architektúra na Slovensku 1848-1918.
Bradlo, 1995.
• ŠLACHTA, Š: Kolónia Zehnhaus v Bratislave. N: ASB (S),
2010, V.17, No.5.

história a architektúra
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Nájom bytu a jeho zákonné rámce
Martina Bojnanská
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
martina.bojnanska@re-max.sk
0908 107 107

Otázka klienta – Podľa akého zákona je
lepšie uzavrieť Nájomnú zmluvu?

N

ájom bytu uzatvorený podľa § 685
a následne Občianskeho zákonníka
stavia majiteľov bytov do značnej
nevýhody. Berie nájomcu ako slabšiu zmluvnú stranu a vo viacerých smeroch ho neprimerane chráni a zvýhodňuje. Tento zákon bol
„ušitý“ v dobe, keď ešte nebolo možné vlastniť byt fyzickou osobou a pojednával skôr
o prenájme štátnych, mestských, obecných,
prípadne podnikových bytoch, čiže nie o nájmoch bytov, ako ich poznáme dnes.
Oproti tomu Zákon o krátkodobom
nájme bytov č. 98/2014 Z.z. chápe potreby
majiteľov bytov a umožňuje flexibilnejšie
riešiť problematiku vyplývajúcu z nájomného vzťahu a vkladá im tak do rúk účinnejšie
zbrane v boji proti neserióznym nájomcom.
Keď si tieto dva zákony porovnáme,
nachádzame základné parametre, ktoré sú
v oboch prípadoch spoločné. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a
rozsahu užívania, výšku nájomného a úhrady
za plnenia spojené s užívaním bytu alebo
spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať
aj opis príslušenstva a opis stavu bytu, rovnako aj práva a povinnosti zmluvných strán.
Prvým a základným rozdielom je
doba, na ktorú bola nájomná zmluva uzavretá. Podľa Občianskeho zákonníka ak doba

nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že
zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.
Dĺžka nájmu nie je ničím obmedzená.
Zákon o krátkodobom nájme bytu si
dostojí svojho názvu a nájomnú zmluvu je
možné uzavrieť len na dobu určitú a to maximálne na dva roky. Na základe dohody
zmluvných strán je možné ju za rovnakých
podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva
roky a to dvakrát.
Oveľa podstatnejší rozdiel je v dĺžke
výpovednej lehoty. Oproti 3 mesačnej výpovednej lehote jasne stanovenej Občianskym
zákonníkom má Zákon o krátkodobom nájme
väčšiu voľnosť a možnosť dohody výpovednej
lehoty aj na jeden mesiac, v niektorých prípadoch je však možná aj 15 dňová výpovedná
lehota.
Takisto je dôležité, kedy vlastne začne
plynúť výpovedná lehota. Aj tu vyhráva
nový zákon, podľa ktorého výpovedná lehota
začína plynúť dňom nasledujúcom po dni,
v ktorom bola druhej zmluvnej strane
doručená výpoveď.
Jeden z najpozitívnejších aspektov pri
výbere zákona sú dôvody výpovede. Oproti
Občianskemu zákonníku, ktorý jednoznačne
definuje podmienky výpovede, je Zákon o krátkodobom nájme oveľa benevolentnejší a jednoznačne nahráva majiteľom bytov. Som totiž
toho názoru, že ja ako majiteľ nehnuteľnosti
mám právo zadefinovať vlastné výpovedné
podmienky. Je na mojom rozhodnutí, aké
porušenie nájomnej zmluvy je pre mňa prijateľné a aké nie som ochotná akceptovať.
Z týchto niekoľkých podstatných
rozdielov medzi jednotlivými zákonmi za
mňa a mojich klientov jednoznačne vyhráva nový Zákon o krátkodobom nájme bytu.
Na mieste je však dôrazné upozornenie pre
majiteľa – ak chcete s nájomcom uzavrieť
nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme, ste povinní sa registrovať
ako platca dane a na vyžiadanie sa preukázať registráciou nájomcovi. ●
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obchodnícke historky - historka siedma

Ako sa zbaviť nechceného nájomníka?
Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie
RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk
0905 290 141

M

enšiu časť z našich obchodov tvoria nájmy. Väčšiu časť z tej menšej
časti tvoria nájmy bytov. Niežeby sme vkladali menší podiel entuziazmu
do nájmov, skôr ide o to, že majitelia bytov
majú predstavu, že našou jedinou úlohou je
„kade-tade po internetoch“ zohnať nájomníka a viac sa nestarať. A to si vraj „pri všetkej
úcte“ k nám, vedia aj sami.
Bola to malá roztomilá garzónka, garsoniéra, apartmán, nazvite to, ako viete. Jednoducho, v 30 metroch štvorcových ukrytá
obývačka, spálňa, kuchyňa, kúpeľňa, toaleta
aj šatník, botník a poštová schránka. Nájomníka sme priviedli s hrdosťou, pretože bol
prizvaný a zamestnaný veľkou počítačovou
firmou – to sú tí IT-čkari – na projekt na
dva roky priamo v centre Bratislavy. Výraz
pani majiteľky bol však napriek tomu zachmúrený, pretože sme si, podľa jej slov, ani
po príprave zmluvnej dokumentácie, preverenia nájomníka, jeho firmy a po zabezpečení
sťahovania, nezaslúžili tak vysokú odmenu,
ako je jedno mesačné nájomné.
Od podpísanej nájomnej zmluvy uplynulo pár týždňov, keď nám zazvonil telefón
s vystrašenou majiteľkou na linke.
„Prosím vás, ako mám riešiť situáciu,
keď si nájomník vymenil zámky
na dverách môjho bytu?“
Skontaktovali sme sa telefonicky s nájomníkom a v angličtine, keďže to bol
cudzinec (zámerne nepoužijem národnosť),
sme sa mu pokúsili vysvetliť, že tým hrubo porušil zmluvu a musí sa dohodnúť na
náprave. Na naše veľké prekvapenie nás
s úsmevom na tvári ubezpečil, že on má právo vymeniť zámky a že to počas platnosti

zmluvy zamýšľa v tomto stave ponechať. Pani
majiteľka sa v strachu obrátila na políciu,
ktorá sa však od dverí bytu otočila. Dostať
nájomníka z bytu bez súdneho príkazu je
mimo ich kompetencií. Vidíte, ani keď ste
vlastníkom bytu, nemáte také práva, ako sa
možno domnievate. V prípade, ako bol tento,
sme postupovali prostredníctvom našich milovaných advokátov. Nasledovala okamžitá
výpoveď s lehotou dvoch dní. Následne sme
pozvali nájomníka na dostatočne dlhé stretnutie v kancelárii, aby dvaja moji kolegovia
za prítomnosti cudzineckej polície a majiteľky bytu vymenili opätovne zámky. Keď
sme prišli s nájomníkom, všetci tam čakali
ako svedkovia, kým si prevezme svoje osobné veci. V tomto prípade sa však u mladého
cudzinca – programátora veľkej počítačovej
firmy s veľmi solídnym príjmom – prejavila
aj psychická porucha. Nakoniec si aj polícia
dostála svojich kompetencií, keď ho vyvádzala s vypätými emóciami, v tomto prípade už
za prítomnosti lekára.
Stále mám odložené poďakovanie klientky, majiteľky roztomilého bytíku, s uznaním,
ako veľmi sa jej uľavilo, keď vedela, že ju nenecháme v štichu. Nie vždy ide len o to nájsť
klienta na internete. Takže ak sa nebudete vedieť zbaviť nájomníka, príďte si
po radu. ●

foto: dreamstime.com

bývanie a logistika
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Keď je mama vedúcou logistiky
Petra Hronová
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
petra.hronova@re-max.sk
0905 718 373

P

ri výbere nového bývania je potrebné vziať do úvahy hneď viacero faktorov - vzdialenosť od pracoviska, školské zázemie, občiansku vybavenosť, enviromentálnu záťaž a infraštruktúru.
Pre začiatok predpokladajme, že vizuálne
aspekty lokality už kupujúci zvážil. :)
Vzdialenosť nového bydliska býva
často rozhodujúci faktor pri výbere bývania
bez ohľadu na vek kupujúcich. Ideálny dojazd do zamestnania je do 40 minút a podľa
toho kupujúci vyberajú nehnuteľnosti. Podľa
rovnakého kľúča postupujú kupujúci aj pri
posudzovaní školskej vybavenosti. Čím
hustejšia je v lokalite sieť škôl a materských
škôl, tým je lokalita atraktívnejšia. Len malé
percento uprednostňuje školské zariadenia
v blízkosti bydliska, ale z dlhodobého hľadiska
je využívanie lokálnych škôl výhodnejšie - či
už pre deti a ich socializáciu alebo rodičov. Ak
dokáže vytypovaná lokalita ponúknuť priestor aj pre mimoškolskú a rekreačnú aktivitu,
nemusia rodičia hľadať nové miesta deťom
pre vyžitie a tým si výrazne uľahčia logistiku.
Na druhej strane treba upozorniť na to, že
školské kluby detí sú zvyčajne otvorené len
do určitého času, ktorý málokedy koreluje
s časom príchodu rodičov z práce.
Veľmi dôležitým faktorom je občianska vybavenosť - dostupnosť úradov, vrátane ich otváracích hodín a bežných služieb,
ako napríklad pošta, opravovne, požičovňa
alebo autoservis. Do úvahy treba vziať aj dostupnosť väčšieho obchodu, ktorý by nemal
byť vzdialený viac ako 7 km a jeho prístup by
nemal byť sťažený zlým spojením pre prípad,
že kupujúci nebude mať k dispozícií auto.

S automobilmi a cestovaním je spojený
faktor hustoty a priepustnosti infraštruktúry, ktorý vplýva na dojazd do práce alebo
školy. No dôležité je aj pripojenie k MHD
alebo medzimestskej doprave. Tu treba prihliadať na frekvenciu a dobrú prístupnosť
zastávok.
Posledný, ale nemenej dôležitý je enviromentálny faktor. Našťastie sa o tejto
téme hovorí v poslednej dobe veľmi otvorene
a tak majú kupujúci možnosť dohľadať si informácie o preferovanej lokalite. Nejde iba
o klasický rozdiel zdravotnej prospešnosti vidieckeho prostredia oproti bývaniu v meste.
Dnes môže záujemca pri výbere zohľadniť
kvalitu životného prostrediu v celej oblasti.
Pre porovnanie - dopad na človeka, ktorý
býva napríklad v Modre, bude iný ako na
toho, ktorý býva v blízkosti Žiaru nad Hronom. Kupujúci môže vziať do úvahy informácie o ohrození spodných vôd alebo pláne vybudovať veľkú skládku, výrobnú halu alebo
rýchlostnú cestu. ●

foto: dreamstime.com
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BAROMETER ATRAKTIVITY
prieskum možností bývania v Starom Meste...
Naši špecialisti bezplatne ohodnotia a posúdia atraktivitu Vášho bytu.
» Budú brať do úvahy polohu bytu, dispozičné riešenie aj stav bytu.
» Porovnajú hodnotu bytu s inými v danej lokalite.
» Využijú najnovšie cenové mapy.
» Odhadnú, aký dopyt bude po Vašej nehnuteľnosti.
Posúdia jeho aktuálnu trhovú cenu.
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Ako to môže vyzerať?

Dnes o 2-izbovom byte na Špitálskej ulici /oproti “Dvom levom”/, rozloha 65,8 m2 +
lodžia 3,48 m2 a pivnica 4,89 m2.
Poloha a orientácia bytu:
Výhody: lokalita v centre mesta; byt vo funkcionalistickom štýle – “forma podlieha funkcii”. Obývačka orientovaná juho-východne,
spálňa a kuchyňa s lodžiou na severo-západ
do vnútrobloku plného zelene. Byt presvetlený vďaka umiestneniu na 3. poschodí.
Nevýhody: bytový dom je bez výťahu, električková trať v blízkosti
Dispozičné riešenie:
Výhody: Dve veľké izby – obývačka 28,2
m2, spálňa 22,5 m2. Lodžia orientovaná do

tichého vnútrobloku.
Nevýhody: vstup do bytu je bez chodby
priamo do kuchyne
Stav bytu a bytového domu:
Výhody: byt bol postupne rekonštruovaný
– okná, elektroinštalácia, vlastné kúrenie.
Možnosť využiť pôvodný komín na inštaláciu
krbu. Tehlový bytový dom z roku 1933 bol rekonštruovaný v roku 2005 – fasáda, krytina
strechy, “stúpačky”, schránky, elektronický
vrátnik. Plánuje sa obnova pivníc.

foto: Tomáš Freytag

Nehnuteľnosť sa rezervovala za 154 900 € /2 354 €/m2/, čo je najvyššia cena za byt
v danej lokalite.

Kontaktujte nás, posúdime aj vašu nehnuteľnosť!
0914 33 77 03, spacirka.redakcia@gmail.com

rady nad zlato
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Nástrahy súkromnej inzercie
Mgr. art. Matej Hríbik
realitný maklér
RE/MAX Diamond
matej.hribik@re-max.sk
0908 570 702

P

riamy predaj bez asistencie realitného sprostredkovateľa, nech je
akokoľvek lákavý, prináša so sebou
určité nástrahy a riziká, ktorých by si mal
byť každý predávajúci vedomý. Poďme
sa najskôr pozrieť na to, čo sa asi odohráva
v hlave predávajúceho, ktorý uvažuje o predaji nehnuteľnosti prostredníctvom súkromnej inzercie.
Predávajúci, ktorý nemá predchádzajúce
skúsenosti s predajom, môže mať pocit, že
predaj prostredníctvom súkromnej inzercie je
pre neho najvýhodnejší - povie si, že predsa
nebude zbytočne platiť za služby realitnej
kancelárie a všetko zvládne sám. Vezme preto
svoj mobilný telefón, zhotoví pár fotiek a tie
zverejní spolu s inzerátom na jednom alebo
viacerých portáloch určených na súkromnú
inzerciu. Práve tu sa skrývajú prvé nástrahy
takého postupu. Majiteľ totiž čaká na záplavu telefonátov potenciálnych kupujúcich a zároveň si myslí, že k predaju
nehnuteľnosti príde takmer okamžite
a za ním stanovenú cenu.

Aká je však skutočnosť? Zväčša nastanú
nasledovné tri situácie: majiteľ je zahltený telefonátmi od sprostredkovateľov, ktorí chcú inzerovanú nehnuteľnosť zaradiť do svojej ponuky, alebo sa chcú s majiteľom osobne stretnúť,
alebo chcú rovno priviesť klienta na obhliadku.
Teraz môžeme nastoliť otázku, ktorý zo
spomenutých variantov je najoptimálnejší.
V prvom prípade, keď sa na majiteľa vrhnú sprostredkovatelia s cieľom nabrať jeho
nehnuteľnosť do ponuky, nastane nasledujúca situácia. Za prvých pár dní súkromnej
inzercie má odrazu nehnuteľnosť v ponuke,
či už vyžiadane alebo dokonca aj nevyžiadane, obrovský počet maklérov a realitných
kancelárií. Nehnuteľnosť sa tak v očiach
možného kupujúceho stáva neexkluzívnou, opozeranou a nezaujímavou. Ako
sme spomenuli, ponúka ju od päť do dvadsať
kancelárií, pričom každá poskytuje odlišné
informácie o nehnuteľnosti a najmä o cene.
Netreba zabúdať na to, že kupujúci sa bude
v prvom rade zaujímať práve o najnižšiu cenovú ponuku.

***
Druhú možnosť, keď sa maklér chce
osobne stretnúť s majiteľom, môžeme
považovať za ten najlepší prípad. Majiteľ to-

foto: dreamstime.com

rady nad zlato

tiž osobne spozná človeka, ktorému zveruje
svoj majetok do ponuky a zároveň zistí, aké
služby pre neho maklér zabezpečí. Zároveň
to svedčí o profesionalite sprostredkovateľa a
aj o tom, že potreby klienta sú maklérovým
prvoradým záujmom.

***
A čo tretia možnosť, keď sprostredkovateľ privedie svojho kupujúceho? Táto situácia je zdanlivo výhodná, no skrýva v sebe
podstatné riziko. Ak totiž kupujúci prejaví
o nehnuteľnosť záujem, sprostredkovateľ
bude s cenou nehnuteľnosti pracovať
v prospech kupujúceho a nie majiteľa nehnuteľnosti. Výsledkom je, že pri predaji majiteľ nedostane najvyššiu možnú trhovú cenu
za svoju nehnuteľnosť.

***
Ďalšou nástrahou predaja bez pomoci
profesionálneho sprostredkovateľa je mylné nastavenie ceny nehnuteľnosti predávajúcim. Ako sa to môže stať? Úplne jed-
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noducho: cenu si overuje iba pomocou
internetu. Do internetového vyhľadávača
zadá názov svojej ulice a určuje cenu svojej
nehnuteľnosti podľa okolitých ponúk, pričom
nemá žiadnu istotu, že je ich cena určená
správne. Tak predávajúci nadobudne mylný
dojem, že jeho cenovú ponuku bude každý
automaticky akceptovať.
Čo sa týka samotnej ceny nehnuteľnosti,
majiteľ, ktorý sa rozhodne nevyužiť
služby profesionálov, má často pocit, že
bez problémov udrží cenu nehnuteľnosti.
V konečnom dôsledku však často záujemcovi
sám nevedome poskytne zľavu a na svojom
predaji prerobí.
Najbezpečnejším spôsobom pre predávajúceho je teda radšej zaplatiť za kvalitné
služby profesionálneho sprostredkovateľa,
ktorý koná výlučne v záujme predávajúceho a zároveň zabezpečí, že sa obchod
reálne uzavrie a dotiahne do úspešného
konca bez toho, aby majiteľ utrpel väčšiu
finančnú ujmu. ●

kam v Starom Meste
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Kde si v Starom Meste... namočiť nohy vo fontáne
Mgr. Katarína Suchá
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
katarina.sucha@re-max.sk
0915 780 844

N

aša krásna mini-metropola, a obzvlášť jej centrum, v sebe odrážajú bohatú históriu. Štátne zriadenia od monarchie až po dnešnú republiku,
ktorými územie Slovenska, na čele s Bratislavou, historicky prešlo, zanechali stopy nielen na jednotlivých bratislavských
budovách, uliciach, či bránach, ale sú to
práve fontány, ktoré sú akýmisi „odtlačkami
prstov“ bratislavskej minulosti. Nájdeme ich
prevažne pri potulkách centrom mesta. Verte
mi, počas horúcich letných dní nie je nič lepšie, ako sadnúť si na okraj niektorej z fontán
v Starom Meste, osviežiť sa kvapkami fŕkajúcimi všade naokolo a vnímať príbehy, ktoré
sa v každej z nich odzrkadľujú. Často sú
fontánové príbehy zvláštnym mixom starogréckej mytológie a bratislavských legiend
a povestí, ale sú jednoznačne hodné vášho
povšimnutia.
Svoje potulky Starým Mestom môžete
začať na Hviezdoslavovom námestí, kde stojí Ganymedova fontána. Musím priznať,
že z môjho pohľadu je to jedna z najkrajších fontán v Bratislave. Už od roku 1888
zdobí priestor pred hlavným vchodom do
historickej budovy Slovenského národného
divadla. Autor Viktor Tilgner vo svojom diele
znázornil antickú legendu o chlapcovi Ganymedovi, ktorého Zeus premenený na orla
odniesol na Olymp, do sídla bohov. Autor
diela krásne doplnil fontánu aj dunajskými
motívmi, ktoré sú nám vlastné. Pri prechádzke Hviezdoslavovým námestím určite nájdete aj iné fontány, ktoré stoja za pohľad a za
malú prestávku na ich bližšie preskúmanie,
ako napr. fontána Dievčatko so srnkou.

Keď sa prejdete Panskou ulicou, ktorá
vás privedie takmer až na Hlavné námestie,
budete stáť zoči voči historickej fontáne zo 16.
storočia, resp. voči jej pozmenenej forme
z 18. storočia. Je to Maximiliánova fontána, známa pre Bratislavčanov ako Rolandova fontána. Skrýva v sebe veľký otáznik, či
na samom vrchu dvanásť nádržovej fontány
stojí rytier Roland alebo cisár Maximilián,
ktorý je jej pôvodným objednávateľom. Najlepšie by bolo spýtať sa autora Ondreja Luttringera, ktorý fontánu dokončil v roku 1572,
lenže to by sme nahliadli pod rúško tajomstva, ktorým je fontána dodnes obklopená.

kam v Starom Meste
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2
3

1		 Ganymedova fontána
2		 Maximiliánova fontána
3		 fontána Rytiera Juraja

Neďaleko „Rolandovo-Maximiliánovej“
fontány môžete nájsť ďalší skvost fontánového sveta Bratislavy a tým je fontána
na nádvorí Primaciálneho paláca. Nádvorie zdobí fontána Rytiera Juraja, ktorému
slávu zaistil legendárny súboj s drakom a
vyslobodenie devy z jeho pazúrov. Aj napriek
neľútostnému výjavu rytiera samotné tiché
nádvorie spolu s fontánou a milou malou
kaviarničkou pôsobí veľmi pokojne. V letných mesiacoch nájdete práve tu kombináciu
príjemného tieňa a dobrej kávičky. Fontána darovaná mestu v 20. storočí je jednou
z neodmysliteľných skvostov nášho pekného
centra mesta.
Bratislavský fontánový svet je rozmanitý
a bohatý, tak sa nechajte inšpirovať a poďte
spoznávať aj iné fontány nášho centra, bude
to stáť za to :) ●
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odpovede na vaše otázky

Spýtali sme sa odborníka
Štefan Dolinay
realitný maklér
RE/MAX Diamond
stefan.dolinay@re-max.sk
0944 333 983

V tomto letnom čísle vyberáme najzaujímavejšie z vašich otázok, ktoré prišli k nám do kancelárie od vás – našich
klientov. Odpovede pripravil realitný maklér Štefan Dolinay.
Prečo stoja služby realitného makléra
tak veľa peňazí? Čo vlastne za to mám,
keď predávam byt? (pani Iveta J.)
Práca realitného makléra je komplexná služba, ktorá nezahŕňa iba prácu samotného makléra, ale aj iných ľudí - napríklad
právnika, asistentky, fotografa atď. Kvalitne
odvedená práca realitného makléra znamená
desiatky hodín práce a časový horizont minimálne 2 mesiace na jeden obchod (v prípade
zložitejších nehnuteľností rádovo viac). Tak
ako v každej oblasti, sú firmy, ktoré ponúkajú
lacnejšie a zároveň menej kvalitné služby a sú
firmy, ktoré ponúkajú kvalitné služby, ktoré
nemôžu byť nacenené tak, ako tie nekvalitné.
Zatiaľ neexistuje štandard, ako má vyzerať
realitná kancelária a ako má pracovať. Náklady na realitnú kanceláriu zriadenú doslova
v obývačke budú nižšie ako na profesionálnu kanceláriu so zamestnancami. Je potom
už na vašom zvážení, či zveríte predaj majetku kancelárii s dlhoročnými skúsenosťami
a s tímom ľudí alebo kancelárii s pochybnou minulosťou, kde si neviete preveriť
kva- litu ponúkaných služieb. Týmto nechcem očierňovať konkurenciu. V Bratislave
nájdete aj kvalitné realitné kancelárie. Cena
služieb bude síce vyššia, ale súčasne s tým aj
predajná cena nehnuteľnosti, takže vo finále
predáte za viac a budete spávať pokojnejšie.

Prečo chcú makléri, aby sme podpisovali exkluzívne zmluvy? Ja chcem, aby
sa to predalo čo najrýchlejšie a viac maklérov predsa predá rýchlejšie. (pán Juraj B.)
Rýchly predaj za čo najvyššiu možnú
cenu vám zaručia kvalitné služby a aktívna
práca vášho makléra. Makléri, ktorí už obchodujú dlhšiu dobu a majú vybudovanú
klientelu z pozitívnych referencií, pracujú
vždy exkluzívne a presadzujú exkluzivitu.
Vedia totiž, že iba tak vedia poskytnúť skutočne kvalitné služby. Pokiaľ zveríte svoj predaj maklérom, ktorí majú desiatky ponúk,
tak vaša nehnuteľnosť doslova zapadne pod
stolom hneď po tom, ako sa ponuka zverejní.
Títo makléri často nehnuteľnosť pred zverejnením ponuky ani nevideli. Naozaj si myslíte,
že maklér, ktorý má 43 neexluzívnych ponúk
a predá jednu nehnuteľnosť za dva mesiace,
bude pre váš predaj lepší ako maklér, ktorý
ma 6 exkluzívnych ponúk a predá každú?
Jednoduchá matematika.
Kto dnes kontroluje prácu maklérov?
Ako je možné, že si každý môže otvoriť realitku a ako sa potom má klient na trhu
orientovať? (pán Peter S.)
Prácu realitných maklérov kontrolujú celkovo tri subjekty. Existujú organizácie, ktoré vznikli práve z dôvodu absencie
legislatívnej kontroly realitných kancelárií.
Asociácia NARKS (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska) vydala Základné štandardy práce pre realitné kancelárie.
Tie relatívne dobre stanovujú základnú etiku, ktorú by mala dodržiavať každá realitná kancelária patriaca do asociácie NARKS.
NARKS však nemá reálnu moc donútiť
realitnú kanceláriu Základné štandardy
práce dodržiavať - môže jej síce licenciu
odobrať, ale to nemá vplyv na jej ďalšiu činnosť na území Slovenska. Ďaľším subjektom
sú klienti - tí dávajú spätnú väzbu vo forme

súťaž
spokojnosti / nespokojnosti a tak kontrolujú
realitných maklérov. Je to jeden z dôvodov,
prečo sú referencie také dôležité. V prípade,
že maklér má množstvo pozitívnych referencíí z dôveryhodných zdrojov, je veľká
pravdepodobnosť, že budete spokojný aj
vy. Tretím subjektom sú štátne orgány.
Na Slovensku však nie je legislatívne zadefinovaný pojem realitný maklér a neexistuje ani
orgán, ktorý ich priamo kontroluje - okrem
daňového úradu, samozrejme. Nezáleži, ako
zarobia. Hlavne, aby zarobili a odviedli dane.
Kto dnes teda kontroluje prácu realitných
maklérov? Poriadne nikto. Preto je dôležité
si zvoliť partnera, ktorý je na trhu dlhšiu dobu a má pozitívne referencie.
Čo mám vyžadovať od svojho makléra, ktorého som si najala na predaj rodinného domu? (pani Jana K.)

V prvom rade by mal byť váš maklér
človekom, ktorému maximálne dôverujete.
Vyžadujte preto vysvetlenie všetkého, čo vám
je nejasné a čo vás zaujíma. Predaj rodinného domu je pomerne komplikovaný proces. Medzi základné veci, ktoré by nemali chýbať, patrí správne nastavenie ceny,
predajná stratégia, marketingová stratégia,
zakreslenie pôdorysu, aktívne ponúkanie,
vypracovanie ponuky, profesionálne fotografie, homestaging, profesionálna obhliadka,
príprava materiálov, kvalifikácia kupujúceho,
predbežný proces obchodu, popredajný servis
a mnohé ďalšie služby. Profesionálny maklér
by mal analyzovať nehnuteľnosť a správne
nastaviť reálnu predajnú cenu. Ak maklér iba
prikývne na vami navrhovanú cenu, nemusí
to byť v poriadku. Ak maklér navrhne cenu,
ktorá sa vám zdá nízka, žiadajte vysvetlenie,
na základe akej analýzy cenu stanovil. ●

Letná realitná súťaž
Preverte svoje znalosti z „nášho odboru“realít. Z vás, ktorí odošlete svoje správne odpovede
do 30. 9. 2017 mailom na diamond@re-max.sk, prostredníctvom správy na našej webovej
stránke www.diamond.sk alebo na adresu RE/MAX Diamond, Miletičova 1, 821 08 Bratislava,
vyžrebujeme 5 výhercov zaujímavých cien. Hlavnou cenou je fotoaparát zn. Canon. Tešíme
sa na vaše odpovede vo forme číslo otázky a správna odpoveď.
1. Kto projektoval nový projekt v lokali1.
te Továrenská ulica v Bratislave?
a) Dušan Samuel Jurkovič
b) Zaha Hadid
c) Štefan Šlachta

Akú výmeru musí mať miestnosť, aby
sme o nej mohli povedať, že je izbou?
a) 8m2
b) 10m2
c) 6m2

2.
2.

3. Čo musí maklér použiť na zistenie
3.
presnej výmery miestnosti?
a) meracie pásmo
b) laserový zameriavač
c) presný odhad

4. Čo netvorí úžitkovú plochu bytu?
4.
a) loggia (balkón) 		
b) vnútorný šatník
c) kuchyňa
5. V akej bratislavskej mestskej časti má
5.
sídlo naša realitná kancelária RE/MAX
Diamond?
a) Petržalka
b) Ružinov
c) Dúbravka
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V KAŽDOM ČÍSLE sme pre vás pripravili chvíľku na oddych, na relax. Upokojujúcu omaľovánku si vyfarbite alebo
dajte úlohu svojim deťom. Fotografiu vášho dielka nám určite pošlite na spacirka.redakcia@gmail.com. Sledujte,
ako sa vašim umeleckým dielam darí – koľko palcov hore získali na našom facebooku, kde ich budeme pravidelne
uverejňovať. Víťaz, ktorý získa najviac pozitívnych hodnotení, dostane od redakcie krásnu sadu farieb.

