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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

Dnes sa pozrieme na priestranný byt mimo centra: 3–izbový byt na Píniovej ulici, Bratisla-
va – Vrakuňa, podlahová plocha bytu 76 m2, loggia 7,20 m2 a pivnica 1,60 m2.

POLOHA A ORIENTÁCIA BYTU:
Výhody: tichá lokalita s  charakterom vi-
dieckého bývania. V  blízkosti Vrakunský 
lesopark a  hrádza Malého Dunaja s  cyk-
lotrasou. Štvrť je vyhľadávaná rodinami 
s  deťmi pre jej pokojnú atmosféru. Bez-
problémové parkovanie. Samotný byt sa na-
chádza na 4/4 nadzemnom podlaží. Obýva-
cia izba, kuchyňa a  lodžia sú orientované 
na Juhozápad, dve izby na Severovýchod.

Nevýhody: neďaleká čistiaca stanica odpa-
dových vôd

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Výhody: priestranná vstupná hala, dve 
priestranné nepriechodné izby, obývacia 
izba, samostatná kuchyňa so vstupom na 

veľkú lodžiu a  sociálne zázemie (kúpeľňa 
a samostatné WC). K bytu patrí veľká pivnica 
na prízemí bytového domu.

Nevýhody: Žiadne

STAV BYTU A BYTOVÉHO DOMU:
Výhody: byt je súčasťou 12 ročnej stavby, 
takže materiály, elektroinštalácia a  takisto 
interiérové súčasti bytu sú stále ako nové 
a  nevyžadujú žiadnu rekonštrukciu. Bez-
pečnostné vstupné dvere, plastové okná, 
dlažby a plávajúce podlahy. Byt je vo veľmi 
udržiavanom stave. Bytový dom je tehlový, 
čistý vchod s príjemnými susedmi, 3 byty na 
poschodí okrem prízemia, celkový počet by-
tov 14.

Nevýhody: bytový dom je bez výťahu

Tento priestranný 3–izbový byt sa predal 
za 124 000 EUR (1 590 EUR/m2).

Zapojte sa aj V
Y !

Kontaktujte nás, posúdime aj vašu nehnuteľnosť! 
0914 33 77 03, spacirka.redakcia@gmail.com
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Milujem preliezanie z roka do roka 
v tempe. Vtedy lovek nestihne 
ani bilancova  a nad plánovaním 

prižmúri o ko a nie je taký prísny. Nový 
rok nás aktuálne k mi takým množstvom 
práce, že sa naozaj máme o obraca . Otázk-
ou je, kam sa ten náš nový kalendárny rok 
rozbehol? Aj ke  je od Silvestra už aleko, 
chcela by som vám – a nie len vám, ale aj 
nám – v tomto krásnom pracovnom tempe 
popria  nech máme všetci pred sebou len 
pekné, pozitívne a usmiate obrazy toho, 
o nás aká. Nech sa máte stále na o teši  

a ke  sa vám tie malé radôstky minú, nech 
máte dos  energie na plánovanie nových. 
A nech ten rok tak nebeží, nech si môžeme 
všetko pekné uži . My sa tešíme na nové 
realitné príbehy a mojim maklérom pra-
jem, nech si na nich spomeniete ako na 
profíkov práve vo chvíli, ke  to bude pre 
vás dôležité. 
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4 história a architektúra

Na Hviezdoslavovom námestí 7 stojí 
elegantný dom so zaujímavou pílovo 
zalomenou fasádou. Túto noblesnú 

stavbu navrhol jeden z najvýznamnejších 
eských architektov Bohuslav Fuchs.

Práve Bohuslav Fuchs, ktorý na jednej 
strane vytvoril architektonické a umelec-
ké genius loci Brna a prispel sú asne k zre-
niu modernej architektúry v medzinárodnom 
kontexte.

Brno bolo v dobe medzivojnovej esko-
slovenskej republiky mesto, so silným eko-
nomickým potenciálom a kultúrnou atmosfé-
rou, ktorá ponúkala šancu mladej generácii 
tvorcov. Podobne ako v Bratislave aj tam 
boli ešte výraznejšie zmenené pozície na ele 
spolo nosti v novom štáte, ím sa vytvorili 
aj kultúrne spolo enské a politiké  dispozí-
cie pre vznik a rozvoj novej architektúry. Len 
pre zaujímavos  spomeniem, že najvä ie zo-
skupenie budov vo funkcionalistickom štýle 
na svete je v Tel Avive, ktoré tiež v súvislos-
ti so spolo enskými zmenami po as vzrasta-
júceho antisemitizmu v Európe poskytlo ako 
mladé mesto úto isko pre židovských archi-
tektov. Brnenská moderna mala silné medzi-
národné väzby a snažila sa drža  krok s me-
dzinárodnou avantgardou. Tak sa Brno stalo 
jedným z center funkcionalistickej architek-
tury vtedajšej  Európy. Nemôžme opomenú  
svetovo slávnu Vilu Tugendhat, ktorú v roku 
1928 navrhol pre rodinu židovských podnika-
te ov v textilnom priemysle Ludwig Mies van 
der Rohe. Podobne diela Bohuslava Fuchsa sa 

radia medzi špi ku európskej architektonic-
kej avantgardy. Zara ujú ho tak medzi naj-
známejších eských archiketov s medziná-
rodným uznaním. Ako jeho reprezentívny 
projekt uvádzame hotel Avion (1928), charak-
teristický tým, že je jedným z najužších ho-
telov v Európe.  Fuchs sa okrem svojho ar-
chitektonického diela zaoberal vo významnej 
miere designom, obnovou pamiatok a najmä 
urbanizmom.

V medzivojnovej Bratislave tvorili ar-
chitekti eského pôvodu významnú skupinu. 
Vä šina z nich v meste realizovala množstvo 
projektov. Bohuslav Fuchs na Slovensku vy-
tvoril len málo stavieb, no všetky z nich sa 
zara ujú k vrcholom súdobej architektúry na 
našom území, ktoré svojou umeleckou hod-
notou presahujú hranice krajiny. Medzi prí-
klady patrí termálne kúpalisko Zelená žaba 
(1937) v Tren ianskych Tepliciach, ktoré 
predstavuje stavbu tzv. organického funk-

Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag

realitný maklér

RE/MAX Diamond

tomas.freytag@re-max.sk

0908 508 801

Nájomný dom 
Zuzany Rosenthalovej

V medzivojnovej Bratislave 
tvorili architekti eského 
pôvodu významnú skupinu.
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5história a architektúra

cionalizmu alebo Zotavov a Morava (1933) 
v Tatranskej Lomnici citlivo zasadená do 
lúky vysokohorského prostredia. 

Nájomný dom Zuzany Rosenthalovej (pro-
jekt 1935, realizácia 1936) pozostáva z dvoch 
samostatných objektov a vnútorného dvora. 
Jeden sa nachádza na Hviezdoslavovom ná-
mestí a druhý na Paulíniho ulici 8. Na stavbu 
nájomného domu s malometrážnymi bytmi 
bola použitá úzka prieluka vo ve mi exkluzív-
nej lokalite. Tým, že prie elie šes poschodo-
vého objektu na Hviezdoslavom námestí je 
orientované na severnú stranu, autor prinie-
sol riešenie striedania zošikmených arkierov 
s balkónmi, ktoré jednak vytvárajú charak-
teristický obraz domu a zárove  prispieva-
jú k lepšiemu zachyteniu slnka zo západnej 
strany. Na Paulíniho ulici sa nachádza troj-
poschodový objekt. Oba domy majú symet-
rickú dispozíciu so schodiskom. Na každom 
poschodí sú dva malometrážne byty, jed-

no a dojizbovy, vysokého štandardu. Každý 
z bytov obsahuje halu a kompletné príslušen-
stvo. Halu je možné po otvorení štvorkrídlo-
vých skladacích dverí prepoji  s izbou. Byty 
sú ve mi jasne a racionálne disponované. Na 
danú dobu sa vyzna ovali mimorianym tech-
nickým vybavením a materiálmi najvyššej 
kvality. Každý byt mal pôvodne chladni ku, 
rádio, telefón, rozvod teplej vody, dom mal 
vý ah a ústredné kúrenie. V asti domu na 
Hiezdoslavovom námestí boli kancerárie a na 
Paulíniho ulici okrem bytov aj obchod. 

V prostredí neoslohovej a eklektickej zá-
stavby Hviezdoslavovho námestia predstavu-
je Nájomný dom Zuzany Rosenthalovej svo-
jou istou a ahkou architektúrou je jednou 
z najlepších príkladov stavieb svojej doby na 
našom území. O jej nad asovosti vypovedá aj 
to, že pre laika ostáva nerozoznate né i ide 
o sú asnú stavbu alebo stavbu z 30.rokov mi-
nulého storo ia.   
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Martina Bojnanská

realitná maklérka

RE/MAX Diamond

martina.bojnanska@re-max.sk

0908 107 107

A zase tá provízia

Kto v realitnom obchode platí províziu 
a na základe oho? 

Než si zodpovieme tieto otázky, ozrejmi-
me si najprv zopár dôležitých pojmov. 

o je vlastne obchod? Jednoducho po-
vedané, rozprávame sa o spojení ponuky 
s dopytom. 

A o o ide konkrétne v realitnom obcho-
de? O predaj alebo prenájom nehnute nosti. 

V jednoduchosti je krása a preto ke  sa 
akoko vek pozriem na základný princíp pla-
tenia provízie, vychádza mi vždy len jedno 
– províziu platí ten, kto si objednáva služ-
bu a platí ju na základe podmienok dohodnu-
tých v písomnej objednávke. Pod a tohto lo-
gického pravidla je jasné, za akú stranu bude 
„bojova “ realitný maklér. 

Pri predaji nehnute nosti je na Slovensku 
najbežnejšia objednávka realitných služieb – 
sprostredkovate ská zmluva - medzi majite-
om nehnute nosti  a realitnou kanceláriou. 

Realitná kancelária poskytne dohodnuté 
služby a klient ako objednávate  za ne zaplatí 
dohodnutú províziu. Pri predaji by mala by  
provízia ur ená percentami z predajnej ceny. 
To by malo spôsobi  želaný efekt, že maklér 
je motivovaný nehnute nos  preda  za o naj-
vyššiu možnú cenu. Pokojne sa však dohod-

nite aj na  xnej sume, len tú dohodu nene-
chajte na náhodu a vždy bu te informovaní, 
ko ko váš maklér bude stá , ke  obchod do-
tiahne do konca. Kým maklér nevloží vašu 
kúpnu zmluvu na kataster je povážlivé, i má 
na províziu nárok. Platíte za proces úspešné-
ho predaja, nie za nájdenie kupujúceho – to 
predsa zvládnete cez internet aj sami.

Pri prenájmoch nehnute ností je to 
trošku iné. Tu sa provízia ur uje spravidla 
na výšku jednomesa ného nájmu, ale výš-
ka môže by  priamo úmerná d žke nájomnej 
zmluvy.

A o dopyt? Je možné si na Slovensku naja  
aj makléra dopytu? 

Poznáte to z amerických realitných relá-
cii. Stretne sa maklér predávajúcich a maklér 
kupujúcich a každý „bojuje a háji“ záujmy 
toho svojho klienta kým nedospejú k vzá-
jomnej dohode a spokojnosti zmluvných 
strán. Ide o základnú kultúru obchodu.

Preto pracujeme s dopytom na základe 
Objednávky sprostredkovania kúpy/nájmu 
nehnute nosti úplne bežne. V prípade takej-
to služby je provízia pre našu realitnú kan-
celáriu tvorená ur itým percentom z dojed-
nanej z avy z ceny nehnute nosti v prospech 
nášho klienta. Hlavným cie om totiž je, aby 
náš klient kúpil o najlepšiu nehnute nos  
za o najlepšiu cenu. A o všetko táto služ-
ba zah a Vám priblíži moja kolegynka Laura 
Šimeková vo svojom lánku.  

6 poradňa
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Laura Šimeková

realitná maklérka

RE/MAX Diamond

laura.simekova@re-max.sk 

0948 096 040

Mnohí z vás pri kúpe nehnute nosti 
riešite otázku, i h ada  byt ale-
bo dom prostredníctvom realitnej 

kancelárie alebo na vlastnú päs . Nejedná sa 
o innos , ktorú by nikto z vás nezvládol, ale 
po me sa bližšie pozrie  na to, o vám môže 
ponúknu  váš osobný realitný maklér pokia  
sa jedná o kúpu nehnute nosti. V prvom rade 
si treba položi  otázku, i máte k dispozícii 
to ko asu na každodenné sledovanie portálov, 
vyberanie vhodných ponúk z aktuálnej inzer-
cie na trhu a následné obvolávanie realitných 
maklérov alebo súkromných osôb. Poznáte 
to, mnohé z inzerátov neaktuálne, neúplné 
a nepresné. Preveri  si danú  nehnute nos  
skôr, ako „zabijete as“ obhliadkou je pre 
vášho makléra samozrejmos ou.

Ke že žijeme v dobe, kedy sa lovek ne-
zastaví pri svojich každodenných povinnos-
tiach a iných aktivitách, ide o ur itý kom-
fort, ktorý môže využi  a ušetri  tým svoj 
as. Aby sme predišli alšej strate asu, rea-

litný maklér pozná ve mi dobre vaše kritériá 
vysnívanej nehnute nosti a na základe toho 
vám predloží aktuálne najvhodnejšie ponuky. 
Po as konania obhliadok už vie, na aké rele-
vantné informácie sa má pýta , aké podstatné 
veci nepriehliahnu , aby nedošlo k nedorozu-
meniu po podpísaní rezerva nej alebo dokon-
ca kúpnej zmluvy. Taktiež vám zabezpe í ak-
tuálny výpis z katastra nehnute ností. Taktiež 
preverí právne zázemie nehnute nosti vráta-
ne tiarch. Následne je jeho úlohou vám z ob-

jektívneho h adiska zhodnoti  klady a zápory 
ponúkaných nehnute ností a navrhnú , aká 
by bola pre vás vyhovujúca. Ur ite budete 
so mnou súhlasi , že nehnute nos  je investí-
cia a teda by vám mal by  maklér nápomoc-
ný v rámci posúdenia jej likvidity a prípad-
ného zhodnotenia. Ak nájdete spolo ne 
nehnute nos , pre ktorú sa rozhodnete, rea-
litný maklér sa postará o vyjednanie o naj-
lepších podmienok vo váš prospech, najmä 
cenových, ako som už spomínala. K ú ovým 
bodom v rámci celého obchodu je komuni-
kácia a vyjednávanie podmienok s chladnou 
hlavou bez zbyto ných emóciií. Po úspešnom 
vyjednaní podmienok a všetkých predošlých 
krokoch sa dostávame k poslednej úlohe, kto-
rými sú ,,papierova ky“. Realitný maklér za 
vás vybaví všetky administratívne povinnos-
ti ako vypracovanie kúpnych zmlúv právni-
kom alebo zabezpe í pri  nancovaní hypoté-
kou najlepšie podmienky na trhu. Je to už len 
na vašom rozhodnutí, i sa spo ahnete sami 
na seba alebo tento proces zveríte do rúk skú-
senému rea litnému maklérovi.  

Máte jasnú predstavu o svojom bývaní? 

Už ho len nájs
7práca s dopytovým klientom
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Zobra  si hypotéku je na Slovensku 
v poslednom období takmer národ-
ným športom. Slováci sa zadlžu-

jú najrýchlejšie v Európe a nechýba im 
odvaha za aži  svoj rozpo et vysokými 
splátkami. Vä šina si však ešte stále neu-
vedomuje riziko ne akaných udalostí. 
Ak po as splácania úveru príde vážna choro-
ba, úraz, strata zamestnania i v najhoršom 
prípade smr  živite a rodiny, hrozí im strata 
strechy nad hlavou. Preto je k ú ové poiste-
nie úveru.

Poistenie úveru je skrátené ozna enie tzv. 
rizikového životného poistenia. Momentálne 
najpopulárnejší druh životného poistenia má 
jediný ú el: poisti  schopnos  loveka spláca  
úver. Poistenie by malo kry  minimálne tieto 
4 udalosti najviac ohrozujúce schopnos  splá-
ca  úver:

 Smr
 Dlhodobá PN-ka v dôsledku choroby a úrazu
 Trvalá invalidita v dôsledku choroby 

a úrazu
 Strata zamestnania
 lovek s hypotékou má 3 možnosti, ako si 

poisti  splácanie:
 Kúpi  si poistenie v banke sú asne s hypo-

tékou v podobe  xne namiešaného balí ka 
s pevne ur enými poistnými sumami

 Da  si vysklada  poistenie na mieru od 
svojho  nan ného sprostredkovate a

 Necha  si pod a potreby doplni  poistné ri-
ziká do existujúceho poistenia

David Kukan

realitný maklér

RE/MAX Diamond

david.kukan@re-max.sk

0908 126 718

SPORENIE, I POISTKU?
Poistenie kúpené v banke človeka 
zbytočne zväzuje
Vä šina bánk má spolupracujúcu pois ov u, 
ktorá klientom vyskladá nieko ko poistných 
balí kov.  Balí ky môžu by  svojim obsahom 
užšie (poistenie smrti a trvalej invalidity) ale-
bo širšie (doplnené o poistenie práceneschop-
nosti, prípadne stratu zamestnania).

Toto riešenie ma hne  nieko ko nevýhod:
 Parametre poistenia sa nemenia po as plat-

nosti úverovej zmluvy. Ak sa vám zmenila 
životná situácia (manželstvo, die a), máte 
smolu. Zmluvu si neviete prispôsobi .

 V niektorých bankách si poistenie pred-
plácate na pä  rokov dopredu. A to bu  
z vlastného alebo – a to je ešte horšia mož-
nos  - sa táto suma zahrnie do výšky hy-
potéky a platíte z nej úroky.

 Poistná suma vždy kopíruje výšku aktuál-
neho dlhu v ase poistnej udalosti (v prí-
pade krytia smrti a invalidity), resp. výšku 
splátky (v prípade PN a straty zamestna-
nia). To je nevýhoda, ke že okrem hypo-
téky má lovek aj alšie výdavky, ktoré už 
poistenie nepokryje.

 lovek si nevyberá poistenie pod a pod-
mienok. Len málokto si pred žiados ou 
o hypotéku preveruje poistné podmienky. 
Mnoho bankových poistení má striktnej-
šie nastavené podmienky, napríklad krá-
tenie plnenia v prípade zistenia požitia al-
koholu, výluky na ochorenie HIV a smr  
samovraždou po as prvých 2 rokov alebo 
neúmerne vysoko nastavené plnenie v prí-
pade trvalej a úplnej invalidity až na 70 %. 
Z praxe sú známe prípady, ke  ani úplné 
odstránenie nádoru p úc stredne ažkého 
stup a i strata celej avej ruky v ramen-
nom k be ešte nesta ila na vyplatenie po-
istného plnenia.

O K HYPOTÉKE?
ka

v u, 
ných 
hom 
 ale-
hop-

d:
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Ve a klientov si tiež neuvedomuje, že im 
pois ov a pri poistení kúpenom v banke môže 
odmietnu  poistné plnenie v prípade straty za-
mestnania, ak tak došlo kvôli porušeniu pra-
covnej disciplíny, alebo výpove ou dohodou.

Poistenie na mieru dokáže 
lepšie ochrániť
Na mieru ušité poistenie nerieši úverový zá-
väzok samostatne, ale ako sú as  uceleného 
 nan ného plánu. V takomto prípade nasta-

vené poistné sumy nemusia kopírova  krivku 
zostávajúceho dlhu alebo výšku splátky, ale 
zoh ad ujú aj iné záväzky a skuto nosti, kto-
ré sú špeci  cké pre každého klienta.

Pri nastavení poistenia je k ú ové naj-
prv vyhodnoti , aké riziká ohrozujú váš roz-
po et. Pre živite a rodiny môže by  rovna-
ko ve kým rizikom smr , dlhodobá PN-ka aj 
invalidita. Svoju poistnú sumu si však tento 
lovek nechce zúži  len na zostatok hypo-

téky, lebo vie, že jeho rodina má ešte alšie 
výdavky, ktoré by aj po vyplatení tohto úve-
ru za ažovali rodinný rozpo et. Slobodný 
a bezdetný klient zase nerieši poistenie smr-
ti, ale sústre uje sa viac na poistenie inva-
lidity, PN-ky, kritických chorôb, denného 
odškodného a rôznych asisten ných  a do-
plnkových služieb. Individuálne vyskladané 
poistenie  preto dokáže presnejšie chráni .

Ak má lovek zdravotné ažkosti, treba 
zabezpe i  ocenenie zdravotného stavu a po-
rovna  výluky v rôznych pois ovniach. Ešte 
pred uzatvorením zmluvy treba ma  jasno 
v tom, aké výluky sa nás týkajú a o môžeme 
o akáva  v prípade poistného plnenia.

4 najvä šie chyby pri poistení úveru
1) Poistný balí ek, ktorý nepokrýva vaše 

potreby: mnoho balí kov nepokrýva na-
príklad vážne choroby, ak nie sú spojené 
s invaliditou. Pritom dlhodobý výpadok 
z práce v jej dôsledku spôsobuje najvä šie 
problémy pri splácaní úveru.

2) Nepravdivo vypísaný zdravotný do-
tazník: ak pois ov a v budúcnosti zis-
tí, že ste sa už lie ili na vážnu chorobu, 
ktorá sa u vás zopakovala, môže krá-
ti  alebo úplne zamietnu  poistné plne-
nie. Dokonca môže poistenie od po iat-
ku zruši .

3) Príliš nízka poistná suma: ak okrem 
hypotéky máte ešte alší dlh a máte len 
poistenie z banky, ste vo ve kom riziku. 
Poistenie totiž za vás nedokáže spláca  
iné dlhy okrem hypotéky.

4) Poistka s vysoko nastavenou mierou 
invalidity: Uzavrie  si poistenie, pri kto-
rom pois ov a platí až pri 70 % invalidi-
te je nezmysel. Už ove a menšie trvalé 
poškodenie vám totiž obmedzí možnos  
pracova  i dokonca úplne znemožní 
prácu.

Ako si vybra  poistenie úveru, ktoré vás 
ochráni

 Poistite si hlavne tie riziká, ktoré môžu 
ohrozi  práve vašu schopnos  spláca  úver

 Prispôsobte si poistné sumy svojim celko-
vým skuto ným záväzkom

 Pri dojednávaní poistenia úveru môže-
te zobra  do úvahy aj existujúce poist-
né zmluvy, prípadne hodnoty ú tov na 
II. a III. Pilieri. To sú všetko aktíva, kto-
ré vám pomôžu preklenú  ne akanú život-
nú udalos .

 Prejdite si so svojim sprostredkovate om 
výluky, s ktorými musíte pri poistnom pl-
není po íta

 Venujte pozornos  správnemu vypísaniu 
zdravotného dotazníka

 Nastavte si vhodné oprávnené osoby v prí-
pade smrti.

 Svoje poistenie pravidelne – aspo  kaž-
dých 3-5 rokov - aktualizujte  

Ve a klientov si tiež neuvedomuje, že im
pois ov a pri poistení kúpenom v banke môže
odmietnu  poistné plnenie v prípade straty za-
mestnania, ak tak došlo kvôli porušeniu pra-
covnej disciplíny, alebo výpove ou dohodou.

4 4 4 4 4 4 4 nanananananananajvjvjvjvjvjvjvjvääääääää šišišišišišišišieeeeeeee chchchchchchchybybybybybybybyby y y y y y y pppppp
1)1)1)1)1) PoPoPoPoPoPoisisisisisi tntntntntný ýý ý ýý bababababalílílílílíl eeeeeekkkkk

popotrtrebby:y  mnohoh
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z práce v jej dôsl
problémy pri splbl l

2) Nepravdivo vy
tazník: ak pois
tí, že ste sa už l
ktorá sa u vás
ti  alebo úplne 
nie. Dokonca m
ku zruši .

3) Príliš nízka po
hypotéky máte 
poistenie z bank
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spýtali sme sa odborníka

Spýtali sme sa odborníka IV.
Štefan Dolinay

realitný maklér

RE/MAX Diamond

stefan.dolinay@re-max.sk

0944 333 983

Aj napriek tomu, že už od roku 2014 je platná 
novela zákona o nadobúdaní vlastníctva po -
nohospodárskeho pozemku, množstvo udí 
netuší, že ich pozemok spadá do kategórie 
„po nohospodársky pozemok”, a teda ho ne-
môže previes  alebo preda  ubovolnej osobe. 
Po nohospodársky pozemok nemusí by  nut-
ne kus pola, vinica alebo lúka. Nemusí ma  
vôbec charakter po nohospodárskeho po-
zemku. Legislatívne však môže spada  do ka-
tegórie „po nohospodársky pozemok”

Ako zistím, že daný pozemok patrí do ka-
tegórie „po nohospodárske pozemky”?

V prvom rade musíte zbystri  pozornos  
ak Váš pozemok patrí medzi niektoré z tých-
to druhov (evidované je to vo Vašom liste 
vlastníctva)

 Vinice
 Chme nice
 Ovocné sady
 Orná pôda
 Trvalé trávne porasty (predovšet-

kým pri tomto druhu pozemku klien-
ti asto netušia, že môže ís  o tzv. 
Po nohospodársky pozemok)

alším kritériom je výmera viac ako 
2000 m2 (netýka sa teda menších pozem-
kov), nachádza sa v extraviláne (ak sa nachá-

dza v intraviláne, máte pokoj). Zákon tiež de-
 nuje alšie kritériá, kedy pozemok nemusí 

by  považovaný za po nohospodársky, a to 
aj v prípade, ak je ur ený územným plánom 
ako stavebný alebo je jeho možnos  využi-
tia ako po nohospodárskeho pozemku výraz-
ne obmedzená. Predovšetkým posledné kri-
térium je vcelku kontroverzné a nie je jasné 
kto by mal ur i , i je možnos  využitia po-
zemku ako po nohospodárskeho obmedzená 
alebo nie je.

Predaj po nohospodárskej 
pôdy

10
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spýtali sme sa odborníka

Môj pozemok spadá do kategórie „po no-
hospodársky pozemok“, chcem ho preda  
o alej?

Máte dve možnosti. Prvou je, že predá-
te po nohospodársky pozemok fyzickej ale-
bo právnickej osobe ktorá má trvalý pobyt 
respektíve sídlo na území Slovenskej repub-
liky minimálne 10 rokov a zárove  vykonáva 
po nohospodársku innos  najmenej 3 roky. 
V praxi však takýto klienti budú chcie  za-
plati  nižšiu cenu ako je reálna trhová cena 
lebo vedia, že ich konkurencia je nižšia, alebo 
nebudú ma  o pozemok vôbec záujem z dô-
vodu nízkej reálnej po nohospodárskej vy-
užite nosti. Druhou možnos ou je absolvo-
va  relatívne komplikovaný proces verejného 
ponúkania pozemku prostredníctvom portá-
lu a úradnej vývesnej tabule.
Ako teda postupova  ak chcem ma  mož-
nos  preda  po nohospodársky pozemok 
akejko vek osobe?

Akejko vek osobe takýto pozemok ne-
budete môc  preda  nikdy. Podmienka trva-
lého pobytu minimálne 10 rokov na území 
Slovenskej republiky ostáva  xná pre kaž-
dého. V prvom rade ale budete potrebova  
elektronický ob iansky preukaz a k nemu 
prislúchajúcu íta ku. alej je nutné verej-
ne ponúka  pozemok v dvoch kolách po 15 
dní na špeciálnej na to ur enej stránke (regis-
ter zverej ovania ponúk)- h  ps://pozemky.
mpsr.sk. Prvé kolo je ur ené pre ponúkanie 
po nohospodárom v okolí obce, v ktorej sa 
pozemok predáva. Druhé kolo je ur ené pre 
po nohospodárov v rámci celej Slovenskej 
republiky. Sú asne je potrebné ma  ponu-
ku zverejnenú aj na úradnej tabuli obce, pod 
ktorú daný pozemok spadá – pozor, zverej-
nenie je nutné potvrdi  pe iatkou obecné-
ho úradu a dátum musí korešpondova  s dá-
tumom zverejnenia v registri zverej ovania 
ponúk. Pri povolení vkladu prevádzaného 
po nohospodárskeho pozemku si kataster 
vyžaduje potvrdenie o trvalom pobyte, po-
tvrdenie o zverejnení na úradnej tabuli a po-
tvrdenie o zverejnení v registri zverej ovania 

ponúk. Ak absolvujete tento proces a zárove  
sa Vám neozve žiaden záujemca prostredníc-
tvom registra zverej ovania ponúk, máte 
právo preda  pozemok akejko vek osobe kto-
rá má trvalý pobyt v Slovenskej republike mi-
nimálne 10 rokov, avšak iba za rovnakú cenu 
za akú bol ponúkaný.

Tento proces je relatívne zložitý a v prí-
pade, ak zvažujete predaj takéhoto pozemku, 
neváhajte a kontaktujte ma – rád Vám pora-
dím ako na to.

Zamyslenie na koniec 
Na o je toto všetko dobré? Zámer je jasný 
– zabráni  skupovaniu pôdy zahrani ný-
mi  rmami, osobami a investormi a zárove  
uprednostni  miestnych po nohospodárov. 
Zámer je síce dobrý, ale je na zamyslenie, 
i tento zákon nespôsobuje viac škody bež-

ným udom, ktorí by mali ma  právo preda  
svoj majetok ubovo ne ako ve kým investo-
rom, ktorým sta í kúpi  si slovenskú  rmu 
s po nohospodárskou innos ou dlhšou ako 
3 roky a vedia kúpi  aj po nohospodársky 
pozemok.  

11
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kam v Starom Meste12

Nový rok zaklopal na dvere a my sme 
privítali rok s osmi kou na konci. 
Pod a hviezd máme preži  pokojnejší 

rok ako bol ten predchádzajúci, avšak si mys-
lím, že je to vždy hlavne na nás aký si ten rok 
urobíme. 

Prvé januárové dni po úvate z každého 
rohu o novoro ných predsavzatiach, ktoré by 
ste si MALI da . Ja vám chcem da  do pozor-
nosti jednu dôležitú myšlienku: „Novoro né 

predsavzatia by predsa nemali vznika  z po-
citu povinnosti.“ Radšej si doprajte RADOSTI 
a nie STAROSTI. A tak sa vyberte spolo ne za 
rados ami nášho Starého Mesta a robte veci 
dobrovo ne, zábavne a s úsmevom.

Prejdite sa Starým Mestom a ur ite natra-
fíte na viacero mali kostí a možností aktívne-
ho vyžitia, ktoré vám vy aria úsmev na tvá-
ri a potešia vás.

Za nite napríklad na známom Primaciál-
nom námestí, ktoré vám v zime ponúka ume-
lé KLZISKO, na ktorom sa môžete vyblázni  
s priate mi, i nau i  svoje ratolesti prvým 
krô ikom na kor uliach. Ve  predsa pre-
chádzka Starým Mestom nemusí by  vždy 
primárne o pamiatkach. 

Na Primaciálny palác, i fontánu sv. 
Juraja na nádvorí paláca môžete tento krát 

Kam do Starého Mesta...
za novoro nými predsavzatiami

Mgr. Katarína Suchá

realitná maklérka

RE/MAX Diamond

katarina.sucha@re-max.sk

0915 780 844
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kam v Starom Meste 13

len „hodi  o kom“ a venova  sa adovej zába-
ve na kor uliach.

Len o pár krokov alej, na nádvorí staro-
mestskej Radnice sa udia mohli v minulosti 
zabavi  hrou na verejnom KLAVÍRI. Viackrát 
som bola svedkom úsmevných situácií, ke  
skupina náhodných okoloidúcich sa preme-
nila na „pouli ný spevácky zbor“ pod vede-
ním šikovného klaviristu a nádvorie Radnice 
rozkvitlo pozitívnou energiou. Dnes mi je 
trošku úto, že pouli ný klavír už nie je k dis-
pozícii ale verím, že sa táto milá pouli ná for-
ma zábavy opä  obnoví.

Pouli ná zábava, ktorá je stále aktív-
na, prevažne v teplejších mesiacoch roka je 
MAXI ŠACH na Hviezdoslavovom námestí. 
Priznám sa, že ja osobne som ho nikdy nehra-

la. Je to prijemná aktivita, ktorú budete hra  
nielen vo dvojici, ke že neznámi okoloidúci 
udia vám astokrát pri „parti ke“ poradia. Je 

skvelé vidie  úplne neznámych udí v tak po-
zitívnej interakcii.

Pri prechádzke našim centrom sa môžete 
bez starostí túla  uli kami, da  si predsavza-
tie ochutna  slovenské vína zo všetkých vi-
nární v Starom Meste, prípadne zamieri  na 
prechádzku všetkými Bratislavskými mosta-
mi, kde uvidíte naše mesto opä  z trochu inej 
perspektívy. Na Moste SNP nájdete ve ké 
množstvo fotogra  í starej Bratislavy a krás-
ne uvidíte ako sa vám naše hlavné mesto 
mení pred o ami. Urobte si z potuliek Starým 
Mestom ZÁBAVNÚ innos  a uvidíte, že vás 
napríklad pobaví aj to, ko ko schodov ve-
die na Slavín, i ko ko zna iek na zemi má 
Korunova ná cesta, ktorá vedie od Dómu sv. 
Martina až k Michalskej veži.

Želám Vám, aby ste rok 2018 preži-
li v spolo nosti iba radostných a zábavných 
predsavzatí  

„Novoro né predsavzatia 
by predsa nemali vznika  
z pocitu povinnosti.“
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o predchádza našim 
obchodníckym historkám?

Možno by som mohla za a  tým, že 
som vyštudovala pedagogiku. Pod a 
predstáv mojich rodi ov to mohlo 

a malo by  radšej právo, ale ve  viete, ako to 
chodí, ma  ten vek a dnešné skúsenosti. A na-
koniec si to ten môj život zariadil krásne sám, 
pretože realitné právo vyu ujem a vzdelávam 
kolegov, ktorí to ku svojej každodennej praxi 
obchodníkov s nehnute nos ami potrebujú. 

Na o konkrétne by teda realitný maklér 
mal by  školený? Výstižnejšie povedané, o 
všetko by mal ovláda , aby si zaslúžil svoju 

províziu, ale o je dôležitejšie, aby si zaslú-
žil dôveru svojich klientov? Mnohí z našich 
klientov, ktorí sa v živote nestretli s profesio-
nálnym maklérom – nie hobby maklérom, si 
myslia, že jedinou úlohou makléra je nehnu-
te nos  „zavesi “ na internet a po ka  na ku-
pujúceho. A ja sa im tým pádom ani ne udu-
jem, že by za takúto jednoduchú službu radi 
zaplatili o možno najmenšiu províziu.

Certi  kát z realitného práva by ste si 
mali od svojho makléra žiada , aby vám ve-
del vysvetli  paragrafy, i celé zákony, pod a 
ktorých funguje kataster. Mal by napr. pozna  
náležitosti zmluvy o krátkodobom nájme, 
práva a povinnosti, ktoré ukladá zákon pre-
dávajúcim, aké sú naopak práva a povinnos-
ti na strane kupujúceho, at . Maklér by mal 
taktiež vedie , ako naloži  s aktuálnymi ar-
chami na nehnute nosti, s prípadnými exekú-
ciami a ich možnými riešeniami.

Certi  kát z procesu v realitnom ob-
chode pomôže vášmu vybranému makléro-
vi previes  vás procesom kúpy a predaja až 
po magické odovzdanie k ú ov, ako to my 
makléri nazývame. Otestujte si makléra ve -

Mgr. Zuzana Mičová

majiteľka realitnej kancelárie 

RE/MAX Diamond

zuzana.micova@re-max.sk 

0905 290 141
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mi jednoduchým spôsobom, prezrite si foto-
gra  e a spracovanie jednotlivých jeho ponúk. 
Ja som presved ená, že dobrý maklér je prá-
ve ten, ktorý má len nieko ko ponúk, no je na 
nich vidie , na akej úrovni pracuje. Pracuje 
tak, že nie je jeden z mnohých, ktorí sa len 
pretekajú, kto z nich viac zníži cenu, skopí-
ruje fotky a text. Dobrý maklér si je vedo-

mý toho, kto ho platí a pracuje tak, aby jed-
nozna ne hájil jeho záujmy. 

Certi  kát z ekonomiky a  nancova-
nia nehnute ností napovedá nemálo o tom, 
že maklér vie klientovi poradi , ale najmä 
ho zorientova  v dnešnej neuverite nej spleti 
existujúcich úverov, tiarch, záväzkov a poh a-
dávok, hotovostných operácií a notárskych 
úschov. Vie zabezpe i  kupujúcemu každú 
as  jeho kúpnej ceny. Vyzná sa v procese  -

nancovania, no najmä v cenotvorbe a celko-
vej ekonomike nehnute ností. 

Samozrejme, toto boli len tri najzáklad-
nejšie odvetvia, ktoré našich maklérov u íme, 
v ktorých sa neustále vzdelávajú a zdokona u-
jú. o je pre vás – našich budúcich  klientov dô-
ležité je vedie , ako nájs  toho pravého makléra, 
ktorému zveríte do rúk celý proces a sebe u ah-
íte cestu realitným obchodom. Pretože práve 

to je jeho úloha. Vyberte si makléra pod a sym-
patií, ur ite dajte na odporú ania svojich zná-
mych, prípadne uverte reklame, o na vás ská-
e spoza každého rohu. Nezabúdajte však, že 

dobrý maklér je vzdelaný, s ítaný, rozh adený 
a hlavne motivovaný jedna  vo váš prospech. 
Položte mu kontrolné otázky. Tak najlepšie ro-
zoznáte dobrého makléra od tých ostatných. 
Bude sa z vašich otázok teši .  

Home staging/Foto styling
Spôsob ako získať viac záujemcov na Vašu nehnuteľnosť a udržať predajnú 
cenu na maxime. Spoľahnite sa na nás aj v tomto ohľade.

15obchodnícke historky
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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. Fotografi u vášho dielka nám určite pošlite na spacirka.redakcia@gmail.com. Sledujte, 
ako sa vaši m 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.

01-02-2018-SPACIRKA_11.indd   16 20.02.18   14:04


