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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: Vzácna udržiavaná lokalita 
s množstvom zelene, v tichom prostredí 
kúsok od Račianskeho mýta. Celá štvrť je ur-
banisticky vysoko hodnotená pre jej pokoj-
nú atmosféru. Samotný byt sa nachádza na 
4/5 nadzemnom podlaží. Je orientovaný na 
juhozápad s výhľadom na Bratislavský hrad a 
budovu Slovenského rozhlasu.
Nevýhody: Jednostranná orientácia bytu.

Dispozičné riešenie:
Výhody: Priestranná vstupná chodba, 
dve veľké nepriechodné izby, samostat-

ná kuchyňa so špajzou a sociálne zázemie 
(kúpeľňa a WC). K bytu patrí veľká pivnica.
Nevýhody: byt je bez lodžie/balkóna a výťahu

Stav bytu a bytového domu:
Výhody: byt prešiel rekonštrukciou v roku 
2006, vrátane kúpeľne. Bezpečnostné 
vstupné dvere, plastové okná, dlažby a plá-
vajúce podlahy. Byt je vo veľmi udržiavanom 
stave. Bytový dom je tehlový z roku 1959, 
čistý a v skvelej kondícii. Aktuálne sa plánuje 
rekonštrukcia fasády.
Nevýhody: možný diskomfort pri budúcej 
obnove bytového domu

Zapojte sa aj VY !

Tentokrát si predstavíme 2–izbový byt na Kraskovej ulici v bratislavskom Novom Meste, 
podlahová plocha  bytu 58,47 m2  a pivnica 5,50 m2.

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

Tento zaujímavý 2–izbový byt sa predal za 119 900 EUR (2 050 EUR/m2).
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Editoriál Zuzky Mičovej

Reality sú rodinný biznis. Musím byť 
patetická. Ja vlastne môžem byť, veď 
je pred Vianocami. Znamená to, že 

sa všetko upokojí, že opadne „makačka“ 
a tých z nás, ktorých „makačka“ živí, uloží na 
gauč. Obchodníci sa menia na nehnuteľnosti 
pred obrazovkami.  Ja Vianoce rada nemám, 
dokonca sa ich občas pokúšam stráviť ak-
tívne, najlepšie na lyžiach, ale viete ako to je. 
Sú to rodinné sviatky. Minulý rok sa dva ob-
chody podpisovali na Silvestra a jeden 23.12. 
s tým, že sa klienti rovno sťahovali, aby mohli 
v pokoji medzi krabicami stráviť pod halúz- 
kou onen povestný sviatok pokoja. Chcela 
som byť patetická, takže späť. Máme za se-
bou rok. Za mňa rok úspešný a  vôbec ne-
myslím na čísla, i keď do nich sa to premieta 
prirodzene tiež. Čo však milujem na každom 
pracovnom dni je, že sa mi podarilo – nám 
sa podarilo - vytvoriť okolo seba prostredie, 
v ktorom sme spokojní my aj klienti. Klienti 
bez stresu a  obchodníci posúvaní úspechmi 
a  silným pocitom, že patria do rodinného 
biznisu. Reality sú rodinný biznis. Sme rodi-
na, naše rodiny nás podporujú, dokonca sú 
chtiac-nechtiac jej každodennou súčasťou. 
Staráme sa o  rodiny vznikajúce, bohužiaľ, 
niekedy aj rozpadávajúce sa. O  dedičov ro- 
dinných majetkov, o rodinných právnikov 
a o  rodinné domy, o  teplo rodinného krbu. 
Hlavne toho nášho. Tak vám všetkým prajem 
krásne rodinné Vianoce.   ●
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Prostredie Bratislavy na prelome dvad-
siatych a tridsiatych rokov 20. storočia 
by sme mohli zjednodušene opísať 

dvoma charakteristikami. Na jednej strane sa 
prejavovala hospodárska kríza. Jedným z jej 
dôsledkov bola bytová núdza ako pretrváva-
júci problém celej Európy. Na druhej strane 
bola spoločnosť v  novom štáte, odpútavala 
sa od tradičnej spoločenskej štruktúry, bola 
veľmi komplexná a  dynamická, naklonená 
prijímať podnety z vonkajšieho sveta. V cen-
tre slovenskej časti republiky sa koncen-
trovala spoločenská elita vrátane pred-
staviteľov umeleckej avantgardy.  Jedným 
z prejavov európskej avantgardnej architek-
túry bola aj teoretická reakcia na spoločenskú 
situáciu, ktorá vyjadrovala potrebu zmeny 
vo výstavbe. To prakticky vyústilo do pro-
jektov bývania pre nižšie sociálne vrstvy. 
Miestna diskusia o  sociálnom bývaní spája-
la v  blízkych pozíciách hospodársku scénu 
aj  architektov. Zároveň dobové legislatívne 
opatrenia podporovali rozvoj bytovej výstav-
by, v rámci ktorých štát poskytoval priamu fi-
nančnú podporu na výstavbu lacných bytov. 

Inšpirujúcim pre Bratislavu bol dobre fungu-
júci sociálny program družstevnej bytovej 
výstavby vo Viedni. V domácom prostredí sa 
tento koncept prepojil s európskou architek-
tonickou diskusiou o  typizácii, unifikácii 
a  sériovosti bývania, ako aj s  modernými 
názormi na urbanizmus.    

Najvýznamnejší projekt sociálneho 
bývania „Nová doba“ na Vajnorskej uli-
ci navrhli Friedrich Weinwurm a  Ignác 
Vécsei. Weinwurm bol časťou svojej tvorby 
predstaviteľom angažovanej architektúry so 
zámerom principiálnej zmeny spoločenského 
usporiadania. V  Novej dobe a  jej predchod-
covi „Unitas“ na Šancovej ulici sa prejavuje 
vplyv nemeckého prostredia, kde architekt 
študoval a  s týmto prostredím udržiaval 
styky. Nová doba sa skladá z troch obyt-
ných skupín stavaných v  rokoch 1933-
1939. Ide o  polootvorené bloky tvaru 
písmena U. Smerom k Vajnorskej ulici sa vyt-
vorila súvislá uličná čiara a na druhej strane 
vznikol tichý, izolovaný priestor vnútorného 
dvora. Bloky boli oddelené od seba zelenými 
plochami určenými na oddych a  športové 

Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag
realitný maklér

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

Nová doba

foto: Mgr. art. Jaroslav Mackov
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aktivity obyvateľov. Projekt prezentoval 
názor moderného urbanizmu, kde nema-
li priestor mestské bloky a ulice vo svojej 
tradičnej forme.

Jednu obytnú skupinu tvorí 162 bytov 
piatich typov, ktoré sú zoskupené okolo ôs-
mich schodísk. Sú to garsónky, jednoizbové 
byty, jednoizbové byty s  kabinetom, dvojiz-
bové a  väčšie dvojizbové byty. Byty mali 
vysoký štandard vybavenia a  niektoré 
kolektívne zariadenia ako ústrednú 
práčovňu a  sušiareň. Stavba je dispono-
vaná tak, aby na jednotlivých podlažiach 
bol minimálny kontakt jednotlivých by-
tov, ale zároveň bola zabezpečená dobrá 
svetelnosť a  vetranie všetkých miestností. 
Obytné miestnosti chráni od hluku schodiska 
príslušenstvo bytu. Technickým prínosom 
stavebného inžinierstva bolo použitie 
unifikovanej oceľovej konštrukcie, ktorá 

bola v  takomto rozsahu použitá na Slo- 
vensku prvý krát. Pri stavbe prvého bloku 
bola zhotovená  za tri mesiace a ostatné staveb-
né práce trvali osem mesiacov. Pri druhom 
a treťom bloku bol použitý už oceľobetónový 
skelet, v tých rokoch už cenovo výhodnejší. 

Obytný súbor  Nová doba predstavuje 
ucelený príklad sídliska s  malými bytmi, 
ktoré reprezentuje typickú puristicko-funk-
cionalistickú kompozíciou ateliéru Wein-
wurm - Vécsei. Cieľom projektu bolo vytvo- 
renie obytného prostredia na čo najvyššej 
úrovni. Funkciou objektu je jeho sociálny 
význam, ktorý  prevyšuje architektúru 
ako formu. V jeho koncepcii sa tiež presúva 
záujem architektúry od jednotlivca ku kolek-
tívu. Na súčasnej frekventovanej Vaj-
norskej ulici poskytujú nádvoria Novej 
doby svojim obyvateľom pokoj, bezpečie 
a možnosť relaxu. ●
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Kedy kupovať a kedy predávať
Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie 

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

Bol to jeden z  mojich referenčných 
klientov – mladý muž, manager veľ-
kej spoločnosti, ktorý dostal moje 

telefónne číslo so slovami: 
„Nebudeš sa musieť o nič starať - vybaví, 

zariadi.“
Tak sme rozbehli spoluprácu pri pre-

daji jeho dvojgarzónky v  novostavbe. Kúpil 
prednedávnom a  už aj predáva, aj v tomto 
prípade sa začal pred mojimi očami rozvíjať 
príbeh. Ako to už v  našom obchode chodí, 
najčastejší dôvod predaja vlastného býva-
nia je láska. V dobrom, niekedy aj v horšom 
zmysle slova. Zamilovaní kupujú prvé 
hniezdočko, potom ho ako zamilovaní predá-
vajú, pretože ich bude viac a potrebujú väčší 
priestor. To sú tie pekné príbehy, ktoré stretá-
vame. Potom sú iné. Lásky je medzi ľuďmi 
čoraz menej, vytráca sa s povinnosťami, s fi-
nančnými problémami, so stresom dnešnej 
doby. A  to, čo zamilovaným spôsobovalo 
eufóriu prvého spoločného bývania, ostane 
zrazu len tak na predaj, aby sa mohli zbaviť 
spomienok a  záväzkov. Niekedy mám pocit, 
že kúpa spoločného bývania a podpis oboch 
zamilovaných na úverovej zmluve v  banke 
nahrádza podpis sobášnych listov. 

Dosť sentimentu, úplne inému sa 
chcem venovať. Vráťme sa k mladému „odmi-
lovanému“ pánovi s bytom v novostavbe. Po 
niekoľkých neúspešných obhliadkach, kde 
kupujúci najviac namietali cenu, sme si do-
hodli poradu, takú klientsko-maklérsku. Mu-
sela som byť k pánovi úprimná, cena bola pre 
kupujúcich neakceptovateľná. Predaj sme 
zastavili, pretože cena bola presne v hodnote 
hypotéky, ktorú na byte mala banka, a  teda 
sme ju nemohli „podliezť“. Trápilo ma to, 

ako každý nedokončený prípad, ale pre danú 
chvíľu bolo rozumné predaj uzavrieť.

Prešli dva roky od uzatvorenia tejto 
zákazky v  našom systéme s  pečiatkou „ne- 
zrealizované“. Pán Juraj neupustil od svojho 
zámeru bytík v  novostavbe predať. Znova 
som ho teda navštívila. Bola som veľmi rada, 
že sa k nám vrátil. Situácia na trhu s  neh-
nuteľnosťami sa od posledného stretnutia 
výrazne zmenila. Juraj ostal zaskočený, keď 
som mu byt na základe analýzy nacenila 
o  takmer 35 tisíc eur viac ako pred dvoma 
rokmi. Pozeral na mňa s  nedôverou, veľmi 
potreboval, aby sa predaj tentokrát dotiahol 
do konca. Rozhodol sa mi veriť a oplatilo sa. 

Rozdiel dvoch rokov bol rozdielom 
35 tisíc eur, čo je viac ako milión korún. 
Pre mňa to bolo zadosťučinenie, neustále sa 
vyvíjajúci trh  klienta nepriamo „odmenil“ 
za trpezlivosť a  lojálnosť. Niekedy musíme 
klientom poradiť, aby s  predajom počkali, 
prípadne naopak. 

Tá situácia práve nastala, kto chce pre-
dať za vyššiu cenu – tú najvyššiu už prešvi-
hol – mal by sa do toho pustiť. Je tu posledný 
čas na kupujúcich, ochotných zaplatiť takmer 
„čokoľvek“ za svoj vysnívaný byt.  ●
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Martina Bojnanská
realitná maklérka

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

Dražba

Rozhodli ste sa kúpiť nehnuteľnosť, ktorá 
bola nadobudnutá v  dražbe? Poradíme 
vám, na čo si treba dať pozor.

Náš zákon pozná dve možnos-
ti draženia nehnuteľnosti. Ide 
o  nútenú dražbu alebo o  takzvanú 

dobrovoľnú dražbu. 
Nútená dražba sa riadi Exekučným 

poriadkom, Zákon č. 233/1995 Z.z. § 134 
a  následné znenie zákona. V  princípe ide 
o takzvanú exekúciu predajom nehnuteľnosti 
a kľúčovou inštitúciou je v tomto prípade súd. 
Je menej obvyklá, postup nútenej dražby je 
administratívne aj  časovo náročný. Navrho-
vateľ dražby musí mať právoplatný exe-
kučný titul (rozhodnutie súdu, notárska 
zápisnica a pod.). Na základe podania návrhu 
súd poverí exekútora, aby exekúciu vykonal 
a súd schvaľuje aj výsledok dražby.

Bežnejším spôsobom je dobrovoľná 
dražba. Riadi sa Zákonom č. 527/2002 Z. z.
Navrhovateľom dražby je vlastník pred-
metu dražby, osoba, ktorá vykonáva 
záložné právo (ďalej len „záložný veriteľ”), 
alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť 
vykonanie dražby. V praxi je najčastejším 
iniciátorom banka, ktorej dlžník nie je 
schopný splácať svoj hypotekárny úver.

Účastník dražby je akákoľvek osoba 
spôsobilá na právne úkony. Samozrejme, 
sú rôzne výnimky účasti na dražbe, ktoré 

presne definuje § 5 Zákona 527/2002 Z.z. 
Dražiteľ je povinný zložiť zábezpeku v lehote 
najneskôr do otvorenia dražby. Výška nesmie 
presiahnuť 30 % z najnižšieho podania, naj- 
viac však 49 790,88 eur.

V  prípade úspešného vydraženia neh-
nuteľnosti je vydražiteľ povinný zaplatiť celú 
kúpnu cenu s odrátaním zábezpeky do 15 dní 
od skončenia dražby. Z  toho jasne vyplý-
va, že účastníkom dražby môže byť len 
osoba, ktorá disponuje hotovostnými 
finančnými prostriedkami. Banka totiž 
s najväčšou pravdepodobnosťou neprefinan-
cuje takéto nadobudnutie nehnuteľnosti.

Na čo si teda dať pozor pri kúpe neh-
nuteľnosti nadobudnutej v dražbe?

V prvom rade si preverte, či už uply-
nula ochranná lehota na napadnutie ne-
platnosti dražby na súde. Tá po troch me- 
siacoch od príklepu zaniká zo zákona. 

V druhom rade sa presvedčte, či pôvod-
ný vlastník (dlžník) na nehnuteľnosti 
ešte stále býva. V takom prípade môže byť 
právne komplikované sa ku kúpenej neh-
nuteľnosti dostať.

A  v  neposlednom rade si dôkladne 
preverte technický stav nehnuteľnosti 
(odporúča sa odborný posudok znalca). Je totiž 
málo pravdepodobné, že vydražiteľ, od ktorého 
nehnuteľnosť kupujete, bude mať dostatočné 
informácie o jej technickom stave. ●
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Pred samotným pečením si pripravíme 
projekt domu. Z  tvrdšieho papiera si 
vystrihneme potrebné časti domče-

ka. Následne si pripravíme všetky potrebné 
suroviny. 

Nerobte si starosti, pokiaľ nemáte dos-
ku, sitko ani valček.  My sme použili misku 
namiesto dosky na cesto, kuchynskú dosku 
a  valček sme nahradili prázdnou sklenenou 
fľašou. Do misky sme dali všetky surovi-
ny – múku, cukor, maslo, prášok do pečiva, 
perníkové korenie, vajce a med. Ako náhra-
du perníkového korenia môžeme použiť ško-
ricu. Vôňa, ktorá sa niesla kuchyňou, bola 
neopísateľná.

Všetko spolu dobre vymiesime na  vlažné 
cesto, ktoré netreba nechať odležať, hneď ho 
dáme na múkou vysypanú pracovnú dosku a 
vyvaľkáme na hrúbku dvoch až troch milime-
trov. Za pomoci papierovej predlohy nožom 
vykrojíme časti domčeka – bočné steny, stre-
chu, prednú a zadnú časť domčeka. 

Časti opatrne položíme na plech vy- 
stlaný papierom na pečenie. Dávame si pozor, 

aby sa časti domčeka neskrivili.  Zo zvyšného 
cesta môžeme povykrajovať medovníčky, 
prípadne podložku, na ktorú si upečený me-
dovníkový domček vyskladáme. 

Pečieme pri teplote 1800C asi 10 minút. 
Po upečení necháme vychladnúť a  môžeme 
ozdobovať.

Pri príprave polevy zmiešame bielka 
s takým množstvom cukru, aby bola poleva 
takmer tuhá. Nesmie sa liať, len sa postupne 
zosúvať z varechy. Jednotlivé časti domčeka 
ozdobíme. Je už na vás, aké motívy si zvolíte. 
Polevu na nich necháme poriadne stuhnúť, 
až potom môžeme domček spájať. Je potreb-
ná trpezlivosť. Hrany stien natrite polevou 
a  držte ich pri sebe dovtedy, kým nebudú 
držať spolu. Na časti strechy vylejte zvyšnú 
časť polevy. Môžete použiť aj strúhaný kokos. 
Strecha domčeka bude vyzerať ako čerstvo 
posypaná snehom. 

Všetko necháme poriadne stuhnúť a me-
dovníkový domček máme hotový. ●

Vianočná pečená nehnuteľnosť

Suroviny:

Cesto:
200 g hladká múka

75 g práškový cukor
30 g  maslo (Hera)

1/4  perníkové korenie 
1 ks vajce
1 PL med

Poleva:
2 ks vajce (bielok)

cukor práškový

Dnes si spolu upečieme medovníkovú nehnuteľnosť, ktorá poteší nielen 
oči, ale aj mlsný jazýček. Tak poďme na to!

text a foto:  redakcia

inšpirácie v kuchyni

https://varecha.pravda.sk/suroviny/muka-hladka/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cukor-praskovy/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/maslo/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/prasok-do-pernika/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/vajce/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/med/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/vajce-bielok/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cukor-praskovy/
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Hľadáme nový domov

Skloňujeme denne slovo domov. Mnohí 
z  našich klientov sa presťahovali aj so 
svojimi najmilšími, so štvornohými 

členmi rodín. Dvojizbový byt na Palackého 
sme predávali, pretože život so psom v centre 
Bratislavy bol veľmi náročný. Majiteľ byt pre-
dal a presťahoval sa s miláčikom do zelenej 
okrajovej časti s možnosťami  na šťastný psí 
život.  

Trojizbový byt s  predzáhradkou sme 
hľadali pre klienta – rodinku s malým mop- 
slíkom Neom sme nakoniec ubytovali v časti 
plnej rodinných domov, v krásnom viladome 
s predzáhradkou v Záhorskej Bystrici.

A  teraz by sme chceli ubytovať ešte 
týchto krásnych 6 párov očí. Za všetkými 
je ukrytý príbeh a nás bude veľmi tešiť, keď  
u  vás tieto Vianoce nájdu význam slova 
DOMOV.

Lenny
Lenny je ešte len šte-
niatko, ktoré sme našli 
potulovať sa nešťastné 
v uliciach nášho mesta. 
Má asi 8 mesiacov, je 
veselý, aktívny, hravý, 
priateľský, nekonfliktný, 
znáša sa aj s ostatnými 
psíkmi. Je vhodný do 
bytu aj rodinného domu 
so záhradkou.

Maco
Macko je veľký dob-
rák, je pokojný, úplne 
nenáročný, vďačný za 
každé pohladenie. Náj-
de sa niekto, kto ukáže 
Macovi aj krajšiu stránku 
života a daruje mu do-
mov? Má 8 rokov, ale, 
bohužiaľ, veľa lásky vo 
svojom živote nezažil. 

Boby
Boby je 3-ročný kríženec 
stredného vzrastu, 
vhodný aj k deťom. Je 
nekonfliktný, poslušný, 
priateľský, nenáročný. 
Nový domov hľadá v 
rodinnom dome so 
záhradou, ale s trochou 
trpezlivosti by si určite 
zvykol aj v byte.

Wendy
Wendy je láskavá 6-me-
sačná fenka, ktorú naš-
li na ulici v neďalekej 
obci. Je aktívna, veselá, 
priateľská, veľmi sa teší 
z ľudskej spoločnosti, 
rada sa pohrá aj s inými 
psíkmi. 

Toby
Toby je 3-ročný kríženec 
a je vhodný aj k deťom. 
Nový domov hľadá v 
rodinnom dome so 
záhradou, kde by sa mo-
hol do sýtosti vybehať 
alebo v byte u aktívnych 
ľudí, ktorí mu doprajú 
dostatok prechádzok a 
pozornosti.

Deina
Deina je 3-ročná ori- 
ginálna fenka a  napriek 
jej osudu ľudí zbožňuje. 
Je vďačná za každé 
pohladenie, bez prob-
lémov vychádza s ostat-
nými psíkmi. 

text:  redakcia
foto: OZ Tuláčik

štvornohí klienti

 www.utuloktulacik.sk
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Aj keď vonku vládne nevľúdne počasie, 
je zima, všetko je sivé a človek nemá 
chuť ani vystrčiť nos z domu,  aj 

vtedy chcú ľudia predať svoju nehnuteľnosť a 
my sme tu pre nich, aby sme im poskytli 
ten najlepší servis. 

Prezradíme vám zopár tipov, ako urobiť 
nehnuteľnosť pre kupujúcich lákavejšou.

To, či budeme pri predaji úspešní, 
záleží aj od toho, aký pocit z nehnuteľnosti 
vyvoláme v kupujúcom.

V prvom rade treba kupujúcich 
k  nehnuteľnosti vylákať. Každá neh-
nuteľnosť si zaslúži tú najlepšiu pre- 
zentáciu, ku ktorej patrí solídny popis 
v inzercií a pekné, dôkladne vybrané 
fotografie. Odporúčame k inzerátu pri-
kladať pôdorys a vizualizáciu, ktorá 
môže v konečnom dôsledku rozhodnúť 
o tom, či si kupujúci objedná termín ob- 
hliadky aj v treskúcej zime. 

Každú nehnuteľnosť je vhodné na pre-
daj vopred pripraviť. Potenciálni kupujúci 
by mali mať pocit, že prišli domov,  či už 
predávame opustené alebo stále obývané 
nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť 
stále obývaná pôvodnými majiteľmi, je 
ideálne odstrániť rodinné fotografie, aby si 
obhliadajúci od začiatku vedeli nehnuteľnosť 
zosobniť a nespájali ju s pôvodnou rodinou. 
O čo je vonku nevľúdnejšie, o to príjemnej- 
šiu atmosféru útulného domova by mala 
mať ponúkaná nehnuteľnosť. Pomôžu zdan-
livé drobnosti. Pocit tepla domova vyvolajú 
napríklad zapálené sviečky, vôňa čerstvo 
upečeného koláča, či príjemné osvetlenie. 

 Ak je nehnuteľnosť neobývaná, môže na 
prvý pohľad pôsobiť  naozaj  nepriateľsky. 

Ako predať nehnuteľnosť v nevľúdnej zime
O to viac, keď je počasie vonku sychravé. Tu 
je ešte dôležitejšie navodiť útulnú atmosféru. 
Opäť si pomôžeme príjemným osvetlením, 
napríklad sviečkami. Môžeme použiť ozdob-
né vankúše, ktoré stačí pekne nainštalovať - 
hoci aj na podlahu. Nesmieme zabudnúť, že 
ľudia vnímajú nielen zrakom, ale aj čuchom. 
Nemenej dôležitá je teda aj vôňa, cez ktorú 
kupujúci nehnuteľnosť vnímajú. Preto je do-
bré doniesť napríklad čerstvý koláčik. 

Pre kupujúcich je mnohokrát ťažké 
predstaviť si, čo všetko sa zmestí do 
prázdnych miestností. Vtedy sa snažíme 
dotvoriť priestor vlastnými bytovými do-
plnkami, ktoré si postupne zhromažďu-
jeme v kancelárii, aby aj prázdna neh-
nuteľnosť získala príjemnú atmosféru. 
Kupujúci tak získajú lepšiu predstavu 
o danom priestore. Niekedy stačia naozaj 
iba drobnosti: malý stolček, kresielko, 
malé vankúše, ale veľmi pomôžu aj 
kvety, košíky a podobne. 

Vždy záleží na konkrétnej nehnuteľno-
sti a atmosfére, ktorú vyžaruje ako celok. 
Spôsob, akým naaranžujeme priestor, umocní 
atmosféru, ak dodržíme kolorit. Snažme sa 
k  príprave nehnuteľnosti pristupovať citli-
vo, ale zároveň kreatívne, s ohľadom na jej 
povahu a polohu. Znalosť rozdielov a citlivý 
prístup dodá punc profesionality a zároveň 
pomôže aj samotnému predaju. ●

Petra Hronová
realitná maklérka

RE/MAX Diamond
petra.hronova@re-max.sk
0905 718 373
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Spýtali sme sa odborníka III.
Štefan Dolinay
realitný maklér

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

Prečo už vaša kancelária ponúka iba 
exkluzívnu spoluprácu? Mám s vami do-
brú skúsenosť, ale nechcem sa spoliehať 
iba na jednu kanceláriu. 

(Mgr. Anton Drobný)

Pretože zastupujeme záujmy predáva-
júceho a snažíme sa o predaj za čo najvyššiu 
možnú cenu a za čo najkratší možny čas – 
to všetko pri zachovaní kvalitných služieb. 
Jedinou cestou bolo prejsť na exkluzívnu 
spoluprácu v rámci celej siete RE/MAX. Tak-
to sa už nestane, že maklér bude súhlasiť 
s nižšou ponúknutou cenou z dôvodu, že sa 
bude obávať, že kupujúci bude skúšat zjed-
návať u iných maklérov. Kontrola obchodu a 
možnosť aktívneho predaja prostredníctvom 
rozdelenia provízie s iným maklérom 
zabezpečí, že váš predaj nebude brzdený.

Akým spôsobom maklér určuje pre-
dajnú cenu nehnuteľnosti? 

(Radomír H.)

Predajná cena sa určuje na základe 
analýzy trhovej situácie, objektívneho ohod-
notenia stavu nehnuteľnosti a vypracovania 
rozpočtu na prípadné rekonštrukcie. Vhod-
ným mechanizmom ako zistiť predajnú cenu je 
aj kontaktovanie konkurencie. Cieľom je zistiť 
ako funguje predaj za nimi ponúkanú cenu. 
Pri rodinných domoch je vhodným riešením aj 
vypracovanie znaleckého posudku, o ktorý sa 
pri neskoršom predaji dá oprieť pri obhajobe 
ponúkanej ceny. Všetky atribúty spájame so 
skúsenosťami s predajom nehnuteľností, ktoré 
majú naši makléri bohaté.

Vlastním byt na Slovensku, žijem však 
v zahraničí. Je možné predať byt aj bez toho, 
aby som fyzicky prišla na Slovensko?

( Ing. Zdenka Nižnanská)

Pri predaji bytu zo zahraničia je nutná 
výhradná spolupráca a potrebujete partnera 
pri predaji, ktorému môžete dôverovať. Pri 
predaji budete musieť minimálne raz prísť, 
ak by váš kupujúci financoval kúpu prostred-
níctvom hypotekárneho úveru, a to na podpis 
záložných zmluv. V prípade, ak by kupujúci 
financoval prostredníctvom hotovosti, máte 
možnosť splnomocniť osobu na Slovensku 
na podpis kúpnej zmluvy za vás – tu ale po-
zor, splnomocnenie musí mať špeciálnu for-
mu a musí byť podpísané na miestach na to 
určených (ambasáda, veľvyslanectvo). Pre 
detailnejšie informácie kontaktujte makléra 
kancelárie RE/MAX Diamond.

Počula som, že pri predaji pozemku 
v extraviláne musím prejsť istým proce-
som pred predajom? Známy by chcel kúpiť 
môj pozemok, ktorý je evidovaný ako tr-
valý trávnatý porast. Môžem mu ho predať 
cez klasickú kúpno-predajnú zmluvu? 

(Katarína M.)

O procese, ktorým musíte prejsť, ak chce-
te pozemok predať, nájdete viac informácii 
v zákone č. 140/2014 Z.z. o  nadobúdaní 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 
V  zásade ide o  to, či má pozemok výmeru 
väčšiu ako 2 000 m2 a  zároveň patrí do jed-
nej z  nasledovných kategórií: orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté 
porasty. Ak áno, musíte prejsť procesom vere-
jného ponúkania na portáli pozemky.mpsr.sk 
a  to v  dvoch kolách. Zároveň je potrebné 
ponuku zverejniť na obecnej tabuli príslušnej 
obce. Kupujúci musí mať trvalý pobyt na 
území SR minimálne 10 rokov. V prípade de-
tailnejšieho vysvetlenia kontaktujte makléra 
realitnej kancelárie RE/MAX Diamond.  ●
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Letné terasy a  „drinky“ s  ľadom vždy 
koncom roka vymieňame za varené 
vínko a iné horúce nápoje. Dlhé roman-

tické prechádzky popri Dunaji zase nahrá- 
dzame návštevou kina a divadla, či vernisáží 
a  rôznych besied. Okrem Vianočných trhov 
nás kultúrne akcie organizované vonku nepo-
tešia v zime až tak, ako diskusie a vzdelávacie 
aktivity, kde si môžeme oddýchnuť po práci 
a  načerpať novú inšpiráciu na naše novo-
ročné predsavzatia.

Nebojte sa, v tomto článku vám nechcem 
suchopárne priblížiť decembrový program 
kina či Slovenského národného divadla. Za-
vediem vás na niekoľko zaujímavých miest, 
ktoré sa jednoznačne oplatí navštíviť.

Na Zámockú ulicu vás pozývam na mies- 
to s  rýdzo slovenským názvom Kalab. Toto 
čarovné miesto je centrom umenia Slovákov 
v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež 
„verejná obývačka živých tém okolo 
nás“. Kalab je príjemná  kaviareň v  Starom 
Meste, kde môžeme zhliadnuť insitnú tvor-
bu Slovákov z Vojvodiny, dnes ašpirujúcu na 
zápis medzi pamiatky nehmotného kultúrne-
ho dedičstva UNESCO. Taktiež tu môžete 
nájsť aj expozíciu mladých umelcov, ktorí 
prostredníctvom centra môžu svoje výtvory 
prezentovať a ponúkať verejnosti. Celú túto 
umeleckú tvorbu dopĺňajú rôznorodé disku-
sie, debaty, workshopy, ochutnávky, pre-
mietania filmov, či čitateľské kluby...ako jed-

Mgr. Katarína Suchá
realitná maklérka

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

Kam v Starom Meste ... za zimnou kultúrou
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na z majiteliek centra hovorí: „Je tu všetko, 
čo nám spoluvytvára pocit domova, aký 
prežívame každý v tej našej obývačke 
doma ♥“

Ďalším z  centier, ktoré vám rozšíri ob-
zory vzdelávacou, poznávacou i zábavnou 
formou je Kultúrne centrum Dunaj na 
Nedbalovej ulici. Prioritou tohto priestoru 

je pestrá multikultúrna ponuka zahŕňajúca 
hudbu, literatúru, výtvarné umenie, divad-
lo, kultúrne aktivity a spoločenské akcie 
spolkov a združení. Jednou z  najznámejších 
akcií tohto centra je jej Cestovateľské 
kino. Táto akcia vás zavedie a ponúkne vám 
vždy autentický pohľad na život v krajinách 
zo všetkých kútov sveta. Pred pár dňami sa 
návštevníci KC Dunaj zoznámili so životom 
ľudí v Kambodži a najbližšie sa aj vy môžete 
prísť dozvedieť informácie a  porovnať náš 
život na Slovensku so životom na severe Eu-
rópy v Nórsku. Program centra je veľmi bo-
hatý a verím, že má veľkú možnosť získať si 
viacerých z vás, napríklad aj dávkou hudby 
mimo „main-stream-u“.

Ak by ste mali chuť inšpirovať sa ďalším 
miestom plným nápadov a vzdelávacích ak-

tivít pre váš profesionálny a osobnostný roz-
voj, ale aj miestom plným netradičnej zábavy, 
príďte spoznať SATORI STAGE na Mickie- 
wiczovej ulici. Tento priestor, ktorý v  sebe 
skrýva kaviareň, prednáškovú miestnosť, 
ale aj študovňu, ponúka nielen odpočinok 
so šálkou výberovej kávy, ale aj miesto pre 
„networking“ a kreatívu. A keď budete nad-
mieru unavení z  práce, alebo vaša hladina 
stresu bude po pracovných aktivitách jemne 
zvýšená, aj v  tomto prípade vám ponúka 
SATORI STAGE útočisko. Útočisko, kde 
máte možnosť stretnúť priateľov pri pivku 
či vínku. A  možno zažijete aj jeden z  prí-
jemných programov tohto priestoru, napr. 
„Večer inšpiratívnych osobností“ – život-
ný príbeh a diskusia s osobnosťami z rôznych 
sfér pôsobnosti. 

Všetky tieto centrá nie úplne tradičného 
trávenia nášho voľného času pôsobia na 
mňa veľmi INŠPIRATÍVNE a  vyvolávajú 
vo mne kreatívne myšlienky a nálady. Exis- 
tuje veľmi veľa skvelých priestorov, ktoré 
môžete v Starom Meste navštíviť a stať sa aj 
ich aktívnymi tvorcami. Možno sa zúčastníte 
„Jazykového mentoring-u“, či vystúpenia 
v  „Toastmasters“. Vrelo vám tieto aktivity 
v  centrách odporúčam. Verím, že vaša os-
týchavosť bude porazená kombináciou as-
poň chvíľkovej odvahy a neutíchajúcej zve-
davosti.  Í
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Každá úspešná spoločnosť by mala mať 
svoj koncept, ktorý tvorí akúsi pomy-
selnú postavu. Aj naša kancelária má 

svoj pevný a úspešný koncept. Je to kostra, 
ktorá spevňuje telo zložené z hlavy, krku, 
trupu a končatín. Naši realitní makléri sú 
vlastne takými nohami a rukami, pretože za 
našich klientov všetko obehajú, vytelefonujú, 
pripravia kompletnú dokumentáciu, jed-
noducho sa nepretržite hýbu, aby dosiahli 
spokojnosť našich klientov. Katka, Petra, 
Tina, Roman, Števo, Matej, Bohuš a Tomáš 
robia svoju prácu naplno a hlavne s veľkým 
nadšením, keďže vedia, aké dôležité je vybrať 
pre klienta ten správny domov.  No a tak ako 
telo je riadené hlavou, tak u nás je touto hla-
vou naša Zuzka. Je to energická a úspešná 
žena, ktorá   riadi, plánuje, organizuje a je 
vždy pripravená vyriešiť akýkoľvek problém 
a nájsť riešenie aj na pohľad komplikovanej 
situácie. Ba čo viac, všetko zvláda s neuve- 
riteľnou ľahkosťou a častokrát s humorom, 

Hlava a krk RE/MAX Diamond

ktorý sa plynule prenáša na všetkých ostat-
ných v našom tíme. No a keďže hlavou treba 
hýbať, tak aby to naša Zuzka zvládala, sme tu 
aj my, a to asistentka kancelárie - Katka a asis-
tentka obchodného tímu - Dominika a tvoríme 
akýsi krk, ktorý zabezpečuje plynulosť celej 
práce realitnej kancelárie od prvého kontaktu 
s klientom až po organizáciu chodu realitnej 
kancelárie a riešenia operatívnych úloh.

Aj v biológii, aj v našej kancelárii sa 
jedna časť nezaobíde bez druhej. Všetci sú 
navzájom prepojení, spoločne si pomáhajú, 
radia sa, vymýšľajú a hľadajú spôsoby rieše-
nia pre všetkých vás, našich klientov. Spolu 
sme úspešní a tvoríme tím, ktorý je tu pre 
vás pripravený pomôcť, poradiť a splniť vaše 
požiadavky. U nás sa nemusíte báť obrátiť na 
kohokoľvek z nášho tímu, vždy sa s vašou 
požiadavkou dostanete na to správne miesto.

„Múdri vynikajú, pretože vidia 
samých seba ako súčasť celku.“  Lao-c´

text: Dominika Morávková, Katarína Packová

V nasledujúcom článku poodhalíme našu “tvár” / “pozadie” a predstavíme vám 
kanceláriu, v ktorej pracujeme pre našich klientov a v ktorej vznikajú aj tieto príspevky. 
A môžeme ju predstaviť aj s trochou biologickej terminológie. :)
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pracujeme pre vás ako team
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Naše NAJ...
text: redakcia
foto: archív RE/MAX Diamond

NAJdlhší obchod 
Trval 13 mesiacov - Garáž Mierova

NAJdrahšia predaná nehnuteľnosť
Rodinné sídlo Smolenice

NAJkomplikovanejší obchod 
Poľnohospodársky pozemok Sv. Jur

NAJmenšia predaná mini-garsónka 
Výmera 20 m2 - Petržalka

NAJnajväčšia predaná nehnuteľnosť 
6,6 HA les v obci Brezov

NAJrýchlejší predaj
19 hodín - byt Špitálska

NAJúspešnejšia licitácia ceny
Navýšenie o 18.000 EUR - Záhrada Dúbravka

pracujeme pre vás ako team

Všetkým našim klientom a partnerom ďakujeme za spoločný úspešný 
rok a prajeme krásne, pokojné a láskyplné Vianoce.



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.

mailto:spacirka.redakcia@gmail.com
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