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alebo 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.

BAROMETER ATRAKTIVITY

Poloha a orientácia bytu:
Výhody: vyhľadávaná lokalita s prírodou 
na dosah. 1–izbový byt patrí k tým väčším v 
Dúbravke. Byt na 3. poschodí, orientovaný 
východne, od severu krytý konštrukciou 
bytového domu. Je pekne presvetlený a 
zároveň chránený pred letnou horúčavou. 
Nevýhody: bytová jednotka je orientovaná 
na hlavnú ulicu s električkovou traťou

Dispozičné riešenie:
Výhody: Priestranná izba – 24,11 m2, 
kuchyňa, ktorá sa môže pri zmene dispozície 
zmeniť na spálňu.
Nevýhody: byt je bez lodžie

Stav bytu a bytového domu:
Výhody: byt bol v roku 2015 postupne 
zrekonštruovaný – plastové okná, nová 
medená elektroinštalácia, kompletne prero-
bená kúpeľňa. Bytový dom prešiel do roku 
2016 zásadnou rekonštrukciou – zateplenie, 
krytina strechy, stúpačky, nové výťahy, teda 
všetky dôležité a finančne náročné opravy a 
výmeny. V krátkom čase sa plánuje posledná 
etapa - obnova spoločných priestorov, vrá-
tane spoločnej elektroinštalácie.
Nevýhody: možný diskomfort pri obnove 
spoločných priestorov

Zapojte sa aj VY !

Dnes sa bližšie pozrieme na 1–izbový byt na Saratovskej ulici v Dúbravke. Rozloha bytu je 
40 m2  + pivnica 2 m2.

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

Nehnuteľnosť v tejto lokalite Bratislavy sa predala za 76 900 € /1 923 €/m2.
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Editoriál Zuzky Mičovej

Práve ma napadlo, ako zistím, či tie-
to moje úvodné slová vôbec niek-
to číta. Mám úprimnú radosť, že 
máme na našu milovanú Špacírku 

toľko ohlasov, dokonca si ju ľudia pýtajú, keď 
niekedy meškáme s distribúciou. Za to vám 
veľká vďaka. Vtedy nám dáva zmysel sadať 
za počítač a písať pre vás články, dáva zmysel 
behať po meste a  fotiť zaujímavosti, rovna-
ko ako pripravovať akcie a  zdieľať s  vami 
naše realitné nadšenie. Ja by som však pred-
sa len chcela, aby sme sa vám priblížili viac. 
Aby sme vám odovzdávali informácie, ktoré 
vás zaujímajú. Rozhodla som sa odmeniť 
každého, kto mi pošle námet na článok, námet 
na tému, ktorá by vás zaujímala, problém, 
s ktorým by ste potrebovali poradiť. Pošlite, 
ako len viete: poštou na adresu RE/MAX 
Diamond, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, 
alebo mailom na adresu zuzana.micova@
re-max.sk, môžete mi volať aj písať na 0905 
290  141. Máme pre každého zaujímavý 
darček. Pre nás bude darčekom, že nás budete 
opäť čítať.   ●
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Kam v Starom Meste... na pohár vína
Mgr. Katarína Suchá
realitná maklérka

RE/MAX Diamond
katarina.sucha@re-max.sk
0915 780 844

Leto sa nám pomaly chýli ku koncu a 
mnohí z nás radi vymenia hlučné letné 
terasy za tiché útulné vinárne skryté 

častokrát v  útrobách architektonických 
skvo- stov nášho Starého Mesta. Ako prišiel 
september a  školský rok, pohár ľadovo-
osviežujúceho mojita vystriedal pohár vína 
na stopke, krásne sa hodiaci k farbám jesene, 
ktorá nám klope na dvere.

Nemôžem o  sebe tvrdiť, že som od- 
borníčka na víno a  mám o  vinárstve toľko  
informácií ako o  trhu s  nehnuteľnosťami, 
to určite nie. Zaraďujem sa do kategórie 
„realitných someliérov - laikov“, ktorí 
rozpoznávajú päť základných druhov vín: 
1. biele, 2. ružové, 3. červené, 4. chutí mi a 5. 
nechutí mi. A

Aj keď vám neviem odporučiť víno 
podľa toho, čo k  nemu pozobkávať, viem 
vám jednoznačne poradiť kam ísť za kvali-
tou a vychutnať si naozaj rozprávkové dúšky 
slovenských či zahraničných vín s  rodinou, 
priateľmi, či osláviť úspešný koniec pra-
covného dňa s kolegami.

Prvou zastávkou v Starom Meste je jed-
noznačne vináreň Vinotéka pod hradom, 
ktorú môžete ľahko nájsť pri potulkách 
historickou Bratislavou na Zámockej ulici. 
Privíta vás príjemné prostredie, odborná ob-
sluha, ktorá vám rada poradí a  priblíži svet 
hrozna, svet vín a  jeho výrobcov. Ja osobne 
som ochutnala v  tejto vinárni šumivé víno 
Fragolino a môžem ho s radosťou odporučiť. 
Výrazná vôňa lesnej jahody a príjemne sladká 
ovocná chuť, bola som ako v siedmom nebi.

Pri ďalších prechádzkach Starým Mes-
tom určite radi „zakotvíte“ aj v AHOY Wine 
bare pri Modrom kostolíku. Špecifická ar-
chitektúra a atmosféra novšej časti Starého 
Mesta prifarbuje chuť vína až jemnou trp-
kosťou. Predsa aj táto chuť charakterizuje 
niektoré kvalitné odrody suchých vín. Spojte 
to s pohodovým prostredím vinárne a pose- 
denie s blízkymi bude trvať až do tmy.

V  uličkách Starého Mesta na Zá- 
močníckej ulici nájdete skvelo hodnotenú 
a  turisticky obľúbenú vináreň s  názvom 
Grand Cru Wine Gallery. Vináreň je zná-
ma najmä skvelou obsluhou, keďže pán ma-
jiteľ každého zákazníka víta s  úsmevom na 
tvári, otvoreným srdcom a predpokladám, že 
aj s otvorenou fľašou toho najlepšieho vína.  
Ponuka vín je v  tejto vinárni veľmi široká, 
keďže tu viete nájsť vína z  rôznych malých 
rodinných, ale aj väčších vinárstiev zo Slo- 
venska a zahraničia.

foto: Grand Cru Wine Club
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Poslednou vinárňou, ktorú dnes vir-
tuálne navštívime, je vináreň s  názvom 
THE TASTE Wine Bar, ktorú nájdete na 
pešej zóne Starého Mesta na Laurinskej 
ulici. Táto vináreň sa vyznačuje veľkým 
výberom slovenských vín a  krásnym 
moderným interiérom, ktorý zaujme ne-
jedno oko hosťa. Vináreň The Taste si dáva 
záležať na tom, aby sa návštevníci cítili 
príjemne a zabávali sa. Preto často usku-
točňuje rôzne ochutnávky a  akcie, ktoré 
prilákajú milovníkov vín z celej Bratislavy 
a aj turistov, ktorí sa túlajú centrom mes-
ta a  zatúžia ochutnať dúšky kvalitného 
slovenského vína. Akcie ako Ochutnávka 
ružových vín či Prosecco Night znejú láka-
vo, príďte sa pozrieť.

Do všetkých vyššie spomenutých 
vinární sa určite oplatí zavítať, podľa hod-
notení milovníkov vín nebude ani jedna 
adresa tou nesprávnou, práve naopak. Tak 
príďte, milí Staro-Mešťania, s  pohárikom 
v  ruke privítajme jeseň a  pripime si NA 
ZDRAVÍČKO, veď víno vie byť aj liek.  A

foto: The Taste Wine Bar
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VŽDY NÁS POBAVÍ
fotografie: archív RE/MAX  Diamond

text: redakcia

Ponúkame vám prvú zo série fotografií 
z  našej maklérskej praxe, ktoré sa 
nám podarilo napriek obrovskej sna-

he o profesionalitu „odfláknuť“ natoľko, že 
sa tak zaradili medzi úsmevné mementá 
našej každodennej práce. Na rozdiel od 
našich kolegov, ktorí neváhajú použiť pri 
vytváraní ponuky aj materiál takéhoto 
charakteru, v našom kolektíve si ich nechá-
vame výsostne pre naše – a teraz už aj vaše 
- potreby úsmevne sa naladiť.

1.

2.

3.
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A pár úsmevných citácií z našej korešpodencie:

Prosím o podpis pekných svätých kúpnych zmlúv.

Ponúkame na predaj byt s dvoma balónmi a terasou.

Na konci ulice sTRaší (sTARší) rodinný dom.

Prajem vám pevný deň.

Aj 120.000 EUR je už nad 120.000 EUR.

1. Jeden nevie, prečo neodstránila 
uterák, ktorý zacláňa plnému 
výhľadu na odraz v zrkadle.

2. Záber na exteriér narušili len in-
teriérové návleky na nohách.

3. List vlastníctva Časť B hovorí 
aj o  spôsobe, akým majiteľ na-
dobudol nehnuteľnosť.

4. Dúhu si nenechá ujsť ani maklér, 
ani rodinný príslušník. 

5. Použitie žiarivej kabelky ako 
náhradného zdroja svetla.

1.

2.

3.

4.

4.

5.
5.
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Vady na nehnuteľnosti
Martina Bojnanská
realitná maklérka

RE/MAX Diamond
martina.bojnanska@re-max.sk
0908 107 107

Objavili ste pri preberaní alebo pri 
užívaní vadu na nehnuteľnosti? Máte 
právo ju reklamovať.  Nezáleží na tom, 

či je to novostavba alebo stará nehnuteľnosť.
Na Slovensku je možné kúpiť neh-

nuteľnosť najčastejšie dvoma spôsobmi. Buď 
Zmluvou o dielo alebo klasickou Kúpnou 
zmluvou. 

Prvý spôsob využívajú developeri alebo 
stavebné firmy, ktoré buď vyhotovujú stavbu 
na zákazku, alebo predávajú nehnuteľnosť 
ešte v  čase výstavby. V  tomto prípade je 
jedno, či ide o byt alebo o rodinný dom. Čo 
však nie je jedno, z hľadiska dĺžky zákonnej 
reklamačnej doby je dôležité, podľa akého 
zákona takúto zmluvu uzavriete.  

Podľa Občianskeho zákonníka § 646 
odsek 3) pri zhotovení stavby je záručná 
doba tri roky. Vykonávací predpis môže 
ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb 
môže byť záručná doba kratšia, najmenej 
však osemnásť mesiacov.

Naproti tomu podľa Obchodného 
zákonníka § 562 odsek 2) súd neprizná ob-
jednávateľovi právo z vád diela, ak objedná-
vateľ neoznámi vady diela pri stavbách naj- 
neskôr do piatich rokov od odovzdania 
predmetu diela.

Pri kúpe nezáleží na tom, či ide o  no-
vostavbu alebo o  staršiu nehnuteľnosť.  
Predávajúci zodpovedá za vady, o  ktorých 
vie, ale aj za tie, o ktorých nevedel po dobu 

24 mesiacov. Nezodpovedá však za vadu, pre 
ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Pri kúpe je kľúčová formulácia kúpnej 
zmluvy. V  prípade, že je v  nej uvedené, že 
nehnuteľnosť sa predáva v stave v akom sto-
jí a  leží, je veľmi komplikované domáhať sa 
uplatnenia reklamácie zo skrytých vád. 

Vo všeobecnosti platí - pokiaľ ide o vady 
odstrániteľné, máte právo na zriadenie 
nápravy alebo primeranú zľavu z ceny. Ak sú 
vady neodstrániteľné a bránia v užívaní 
nehnuteľnosti, máte právo odstúpiť od zmlu-
vy. V prípade, že sú vady neodstrániteľné 
avšak nebránia užívaniu nehnuteľnosti, 
máte právo len na primeranú zľavu z  ceny, 
nemáte však právo na odstúpenie od zmluvy. 

Dôležité pri uplatnení reklamácie je 
nahlásiť vady ihneď, ako ich zistíte.  ●

foto: dreamstime.com
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Všetko je vec dohody
Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie 

RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk 
0905 290 141

Neviem si spomenúť na presný dá-
tum, ale bol to jarný obchod, pretože 
všetci boli nadšení a usmiati po dlhej 

zime. Predával sa bežný panelák, ako tomu 
hovoríme. Byt po kompletnej rekonštrukcii 
vrátane vážnej dispozičnej zmeny rozšírenia 
kuchyne o balkón.  Poznáte to, radšej väčšiu 
kuchyňu ako mini balkónik. Odovzdávali sme 
nadšenej kupujúcej kľúče a  popriali krásne 
bývanie v  jej novom hniezdočku. Vravíme 
tomu úspešný obchod a s týmto pocitom sme 
ho založili do archívu. O to väčšie bolo moje 
prekvapenie, keď som hlas nešťastnej pani 
Novotnej, ktorá byt kúpila, počula v telefóne 
po viac ako roku. Hlas v telefóne znel zúfalo:

„...a potom prišla zima, mokro a chlad-
no a  ja som v  istom momente len odsunula 
skrinku na balkóne. Bola tam pleseň, pani 
Mičová, boli tam kilá plesne! Na stene, v stene, 
na skrinke, na mojich rukách!“ slzy v očiach 
môžete počuť aj v  telefóne, verte mi. V  tej 
chvíli som nemala možnosť ani v  rozhovore 
pokračovať, s emóciami treba pracovať veľmi 
opatrne. O pár hodín som stála v jej kuchyni 
a neveriac krútila hlavou. Bolo evidentné, že 
skrinka mala okrem úložného miesta plniť 
úlohu maskovaciu. Padli v  tej chvíli z našich 
úst všetky tie slová, ktoré v praxi tak neradi 
počujeme, neradi vyslovujeme a  ešte horšie, 
keď ich musíme realizovať. Podvod, rekla-
mácia, súd, život ohrozujúce vady, porušenie 
podmienok, pokuta, odstúpenie od zmlu- 
vy... Ak by niekto spísal slovník stresu-
júcich slov, použili sme z nich snáď polovicu. 

Viete, ktorú časť svojej práce mám naj-
radšej? Keď hľadám a  nachádzam riešenia. 
Dohoda je vždy viac, ako súdne rozhod-
nutie, zrušenie zmluvy by stálo obe strany 

veľmi veľa. Pozvala som na obhliadku pána 
– dvojmetrový bruchatý majiteľ firmy na 
rekonštrukčné práce. Ledva sa ohol na tom 
balkóniku. Prizrel sa stene, zhodnotil, nace-
nil. Musím uznať, že som si nikdy nemysle-
la, že odstrániť pleseň dokonale a navždy je 
tak zložitý proces. Pravdaže, prešli sme si 
niekoľkými stretnutiami, kým sme k dohode 
dospeli. Veľmi ma tešilo, že sme namiesto 
odstúpenia od kúpnej zmluvy spisovali do-
hodu o finančnom vysporiadaní reklamácie. 
Nakoniec boli všetci spokojní a to bol cieľ, no 
nie?  ●
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Rozhodla som sa osloviť Vás, našich či-
tateľov, s pracovnou ponukou. Možno 
zvláštne, takto niekoľkými riadkami v 

časopise, ale ja mám rada netradičné a nové 
postupy. Príde mi to ako dobrý nápad, pre-

tože zo skúseností viem, že ľudia majú radi 
príbehy. A my sme PRÍBEH. Príbeh nadšen-
cov, príbeh ľudomilov, príbeh ľudí, ktorých 
napĺňa ich práca. Našla som tím, s ktorým 
môžem zdieľať, tvoriť, tešiť sa a pracovať 
neustále na nových veciach. 
Každá z nehnuteľností, o ktorú sa staráme – a 
že ich bolo viac ako tisícka do dnešného dňa 
– má za sebou príbeh. A pretože chcem, aby 
mali naši zákazníci, klienti a v prvom rade 
ľudia, okolo seba takých profíkov telom aj 
dušou čo najviac, je rad na mne, aby som tých 
nových členov našla. Ponúkam rozmanitú 
krásnu prácu, kde nezáleží na veku, vlastne 
ani na skúsenostiach, pretože to všetko vás 
viem naučiť. Záleží len na chuti do niečoho 
takého sa pustiť a byť tímový hráč. Tak dosť, 
ostatné osobne.

Mgr. Zuzana Mičová
šéfredaktorka a majiteľka realitnej kancelárie

pracovná ponuka
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Koho teda zákon chráni?

Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie 

RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk 
0905 290 141

Vraciame sa k  téme, ako sa zbaviť 
nechceného nájomníka. Keďže vám 
prinášame príbehy, ktoré zažívame 

denne, o  skúsenosť z  posledného prípadu 
nájomníka neplatiča sa s  vami jednoducho 
musíme podeliť. Možno je aj medzi vami 
vlastník bytu s chodiacim problémom býva-
júcim neoprávnene medzi múrmi vašej neh-
nuteľnosti. Koho teda zákon chráni? Oslovil 
nás klient po prečítaní príspevku o  nech-
cenom nájomníkovi. Keďže som zástancom 
dohôd, najlepšie s  písomným potvrdením, 
rozhodli sme sa neplatiacich obyvateľov krás-
neho trojizbáku v novostavbe navštíviť s ma-
jiteľom osobne. Ako jeho splnomocnenec za 
prítomnosti dvoch svedkov som partnerom 
sediacim oproti predostrela návrhy na rieše-
nie. Ako to už vo vyjednávaní býva, jeden 
z nich bol veľkorysý, druhý výrazne prísnejší. 
Ponuka znela na odpustenie dlhu a vyprata-
nie bytu v horizonte 2 týždňov, druhý návrh 
bol podmienený jednostranným odstúpením 
od zmluvy z  dôvodu hrubého porušenia 
zmluvných podmienok. Tým by sme majiteľa 
zbavili povinnosti udržiavať byt v  užívania 
schopnom stave – tu navrhujem čítať medzi 
riadkami. Odpoveď na oba návrhy znela pre 
mňa ako zo zlého filmu. V  hlavnej roli zlo-
duch - nájomník.

„My sme sa rozhodli neprijať ani jed-
nu z ponúk. Počkáme si na súdny príkaz na 
vypratanie! Rovnako ako na rozhodnutie 
súdu o  povinnosti zaplatenia dlhu. To nám 
zabezpečí minimálne 8 mesiacov spokojného 

bývania. A exekúcie sa nebojím, nemajú mi 
čo zobrať a vy to viete!“

V  susednej izbe sa ozval plač asi 11 
ročného chlapca a mne sa na chvíľu skutočne 
zastavil tep. Ako môžu vystaviť deti takému-
to stavu. Nikto nezvýšil hlas, ale deti veľmi 
dobre vedia vytušiť tému debaty.

Bohužiaľ, mali vo svojom tvrdení prav-
du. Dnes nie je možné oficiálne deložovať 
nájomníka bez súdneho príkazu a  deti sú 
chránené osoby. Ako už veľakrát pred tým, 
aj tu bol problém vo veľmi nešťastne spísanej 
zmluve, čo neborákovi majiteľovi veľmi 
skomplikovalo situáciu. Vyriešil to nakoniec 
osud, svojský párik sa rozišiel. Pán sa zjavne 
zo zúfalstva opil a keďže ho policajti odviedli 
v ten večer za rušenie nočného pokoja, už sa 
nevrátil. Napriek tomu sa však pýtam. Koho 
vlastne zákon chráni?  ●

Pokračovanie historky z minulého 
čísla o nechcenom nájomníkovi

foto: dreamstime.com
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Spýtali sme sa odborníka II.
Štefan Dolinay
realitný maklér

RE/MAX Diamond
stefan.dolinay@re-max.sk
0944 333 983

Rada by som sa spýtala, či budem 
platiť daň z predaja, keď som do roku 2014 
mala nehnuteľnosť s  manželom a  teraz 
po rozvode sme si dohodou vysporiadali 
majetky a vlastním ho sama.

 
(Mgr.Silvia Ursínyi)

V tomto prípade sa len zmenil typ vlast-
níctva z  bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov na podielové, prípadne výlučné 
vlastníctvo. Záleží na tom, akú dobu ste vlast-
nili byt s manželom. Museli ste ho nadobud-
núť do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov pred rokom 2012. Ak to tak je, bude 
sa na vás vzťahovať oslobodenie od platenia 
dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti v plnej 
výške.

 
Koľko budem platiť daň, keď som byt 

kúpil pred troma rokmi a teraz ho chcem 
predať?

(Ivan Nagy)

Príjem z predaja nehnuteľnosti je pred-
metom dane z príjmov fyzickej osoby, pričom 
daň je povinný zaplatiť každý, kto nie je 
majiteľom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov 
(výnimkou je dedenie v priamom ráde, teda 
medzi rodičmi a  deťmi, starými rodičmi a 
vnukmi). Základ dane v takom prípade tvorí 
príjem z predaja znížený o daňové výdavky 
– jednou z nich môže byť nadobúdacia cena 
nehnuteľnosti, faktúry a pokladničné dokla-
dy z  prípadnej rekonštukcie. Čo sa týka 
výšky, daň z príjmu z predaja nehnuteľnos-

ti je na úrovni 19%, k  tomu, bohužiaľ, budú 
pripočítané odvody do zdravotnej  a sociálnej 
poisťovne na úrovni 7% a 7% t.j. spolu 33% 
z rozdielu pôvodnej kúpnej ceny a novej 
predajnej ceny. Znížiť daňový základ si 
môžete preukázateľnými nákladmi na opra-
vy, rekonštrukcie a dostavby, ďalej úrokmi
z úveru alebo aj províziou realitnej kancelárie 
pri predaji.

Predali sme cez vás byt v marci tohto 
roka, prišiel mi výkaz na zaplatenie dane 
z nehnuteľnosti. Platím to ja alebo kupu-
júci môjho bytu, keď je už on vlastníkom?

(Ing.Jana Piačeková)

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, 
ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach, platí sa na kalendárny 
rok vždy rok vopred, pričom subjektu vzniká 
povinnosť vždy 1. januára nasledujúceho 
roku. Zrejme Vám prišiel výkaz na zaplate-
nie dane za nasledujúci rok, túto daň už platí 
nový vlastník. Je potrebné však mesto o tejto 
skutočnosti upovedomiť.

Keď prenajmem byt cez vašu agen-
túru, vy ma nahlásite na daňový úrad? 

(Július S.)

Ako majiteľ bytu, ktorý má príjem 
z  prenájmu, máte zo zákona povinnosť 
prihlásiť sa na daňovom úrade. Lehota na
registrovanie je najneskôr do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúcom po 
mesiaci, kedy ste po prvýkrát prenajali 
nehnuteľnosť. Oznamovacia, rovnako ako 
samotná povinnosť platiť daň, sa viaže na pre-
najímateľa. Celý postup svojim klientov 
vysvetlíme, dokonca im chystáme veľakrát aj 
potrebné tlačivá. Nenahlasujeme uzatvorené 
nájomné ani kúpne zmluvy na žiadne úrady. 
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Čo všetko si môžem odpočítať z daní, 
keď prenajímam byt? 

(Július S.)

Zákon presne nedefinuje, čo si môžete 
odpočítať pri prenájme bytu, odpočítateľný 
výdavok by však mal spĺňať tieto základné 
podmienky: je vynaložený daňovníkom a 
preukázaný riadnym účtovným dokladom, 
je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie 
a udržanie zdaniteľných príjmov, je zaúčto-
vaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevido-
vaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 
zákona. Odpočítať si môžete predovšetkým 
náklady na energie a ostatné služby súvisiace 
s prenájmom, napríklad aj rôzne opravy atď. 
Odpočítať si nemôžete poistenie nehnuteľ- 
nosti, príspevok do fondu opráv alebo daň 
z nehnuteľnosti.

Viete mi poradiť ako a  kde sa mám 
odhlásiť z  daní, keď som cez vás predal 
byt?  

(klient)

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, potrebujete na odhlášku poslať vy-
plnené daňové priznanie a to priamo na odde- 
lenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
magistrátu hlavného mesta. V  Bratislave sa 
podarilo správcov miestnych daní jednot-
livých bratislavských obvodov centralizovať 
pod magistrát hlavného mesta SR a  sídlo 
majú na Blagoevovej 9. Je potrebné vyplniť 
vaše údaje a údaje o nehnuteľnosti, rovnako 
ako dátum odhlášky – ten by mal byť totožný 
s dátumom povolenia vkladu kúpnej zmluvy 
na kataster nehnuteľností. Rád však pripomí-
nam, že vyplnené daňové priznanie potrebné 
k odhláške vám prichystáme v  rámci nášho 
servisu k  odovzdaniu nehnuteľnosti. Už to 
len doručíte.  ●

Ak máte iné otázky,

napíšte nám, 

radi Vám odpovieme!

spacirka.redakcia@gmail.com

 T.č.: 0914 337 703
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Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag
realitný maklér

RE/MAX Diamond
tomas.freytag@re-max.sk
0908 508 801

Reliéf na budove lekárskej fakulty 
UK v Bratislave 

Tematicky výstižný reliéf je 
z dielne sochárskej rodiny Bártfay-ovcov.

Posmievačik

Vo výklenku domu na Panskej ulici nájdete 
primurovanú malú sošku škriatka. Postavič-
ka vykúka von a posmieva sa nám všetkým. 
Viaže sa k nej príbeh o láske, závisti a výsme-
chu, ktorý je aktuálny aj dnes.

Architektonické zaujímavosti Bratislavy
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Jankovičov reliéf

Reliéf sa nachádza na dome bývalého 
výpočtového strediska, dnes budovy 
ŽSR. Ide údajne o prvý reliéf urobený 
podľa počítačového návrhu na Slo- 
vensku. Je dobre skrytý, vo dvore za 
nemocnicou ŽSR na Trnavskom mýte.

Fontána pre Zuzanu

(fotografia na obálke)
autor fotografie: Mgr.art. Matej Hríbik

Fontána lásky z legendárnej trilógie 
nachádzajúca sa na Kupeckého ulici, 
vo dvore na rohu Záhradníckej a Mi-
letičovej. Pôvodne bola postavená len 
ako atrapa kvôli filmu Fontána pre Zu-
zanu, avšak v roku 2008 natiahli potru-
bie a dnes funguje.  ●

Spomeňte si na tieto autentické umelecké diela a nájdite ich počas príjemnej 
prechádzky jesennou Bratislavou.



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.
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