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Barometer atraktivity
Nájomý dom
Zuzany Rosenthalovej
Kto platí províziu „realitky
Poistenie
k financovaniu hypotékou
Spýtali sme sa odborníka
– ako je to s ornou pôdou?
Kam do Starého Mesta
za novoročnými predsavzatiami?

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

POLOHA A ORIENTÁCIA BYTU:
Výhody: tichá lokalita s charakterom vidieckého bývania. V blízkosti Vrakunský
lesopark a hrádza Malého Dunaja s cyklotrasou. Štvrť je vyhľadávaná rodinami
s deťmi pre jej pokojnú atmosféru. Bezproblémové parkovanie. Samotný byt sa nachádza na 4/4 nadzemnom podlaží. Obývacia izba, kuchyňa a lodžia sú orientované
na Juhozápad, dve izby na Severovýchod.

Výhody: byt je súčasťou 12 ročnej stavby,
takže materiály, elektroinštalácia a takisto
interiérové súčasti bytu sú stále ako nové
a nevyžadujú žiadnu rekonštrukciu. Bezpečnostné 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 bytov 14.
Nevýhody: bytový dom je bez výťahu
Tento priestranný 3–izbový byt sa predal
za 124 000 EUR (1 590 EUR/m2).

Nevýhody: neďaleká čistiaca stanica odpadových vôd

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Výhody: priestranná vstupná hala, dve
priestranné nepriechodné izby, obývacia
izba, samostatná kuchyňa so vstupom na
Kontaktujte nás, posúdime aj vašu nehnuteľnosť!
0914 33 77 03, spacirka.redakcia@gmail.com
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M

ilujem preliezanie z roka do roka
v tempe. Vtedy Ïlovek nestihne
ani bilancovaħ a nad plánovaním
prižmúri oÏko a nie je taký prísny. Nový
rok nás aktuálne kėmi takým množstvom
práce, že sa naozaj máme Ïo obracaħ. Otázkou je, kam sa ten náš nový kalendárny rok
rozbehol? Aj keÑ je od Silvestra už Ñaleko,
chcela by som vám – a nie len vám, ale aj
nám – v tomto krásnom pracovnom tempe
popriaħ nech máme všetci pred sebou len
pekné, pozitívne a usmiate obrazy toho,
Ïo nás Ïaká. Nech sa máte stále na Ïo tešiħ
a keÑ sa vám tie malé radôstky minú, nech
máte dosħ energie na plánovanie nových.
A nech ten rok tak nebeží, nech si môžeme
všetko pekné užiħ. My sa tešíme na nové
realitné príbehy a mojim maklérom prajem, nech si na nich spomeniete ako na
profíkov práve vo chvíli, keÑ to bude pre
vás dôležité.
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Barometer atraktivity
Posúdime aj vašu nehnuteľnosť

Zuzky Miʑovej

história a architektúra
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Nájomný dom

Zuzany Rosenthalovej
Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag
realitný maklér
RE/MAX Diamond
tomas.freytag@re-max.sk
0908 508 801

N

a Hviezdoslavovom námestí 7 stojí
elegantný dom so zaujímavou pílovo
zalomenou fasádou. Túto noblesnú
stavbu navrhol jeden zb najvýznamnejších
Ïeských architektov Bohuslav Fuchs.
Práve Bohuslav Fuchs, ktorý na jednej
strane vytvoril architektonické ab umelecké genius loci Brna ab prispel súÏasne kb zreniu modernej architektúry vbmedzinárodnom
kontexte.
Brno bolo vbdobe medzivojnovej Îeskoslovenskej republiky mesto, so silným ekonomickým potenciálom abkultúrnou atmosférou, ktorá ponúkala šancu mladej generácii
tvorcov. Podobne ako vb Bratislave aj tam
boli ešte výraznejšie zmenené pozície na Ïele
spoloÏnosti vb novom štáte, Ïím sa vytvorili
aj kultúrne spoloÏenské ab politiké dispozície pre vznik abrozvoj novej architektúry. Len
pre zaujímavosħ spomeniem, že najväÏie zoskupenie budov vo funkcionalistickom štýle
na svete je vbTel Avive, ktoré tiež vbsúvislosti so spoloÏenskými zmenami poÏas vzrastajúceho antisemitizmu vbEurópe poskytlo ako
mladé mesto útoÏisko pre židovských architektov. Brnenská moderna mala silné medzinárodné väzby absnažila sa držaħ krok sbmedzinárodnou avantgardou. Tak sa Brno stalo
jedným zb center funkcionalistickej architektury vtedajšej Európy. Nemôžme opomenúħ
svetovo slávnu Vilu Tugendhat, ktorú vbroku
1928 navrhol pre rodinu židovských podnikateĀov vbtextilnom priemysle Ludwig Mies van
der Rohe. Podobne diela Bohuslava Fuchsa sa

V medzivojnovej Bratislave
tvorili architekti ʑeského
pôvodu významnú skupinu.
radia medzi špiÏku európskej architektonickej avantgardy. ZaraÑujú ho tak medzi najznámejších Ïeských archiketov sb medzinárodným uznaním. Ako jeho reprezentívny
projekt uvádzame hotel Avion (1928), charakteristický tým, že je jedným zbnajužších hotelov vb Európe. Fuchs sa okrem svojho architektonického diela zaoberal vo významnej
miere designom, obnovou pamiatok abnajmä
urbanizmom.
Vb medzivojnovej Bratislave tvorili architekti Ïeského pôvodu významnú skupinu.
VäÏšina zbnich vbmeste realizovala množstvo
projektov. Bohuslav Fuchs na Slovensku vytvoril len málo stavieb, no všetky zb nich sa
zaraÑujú kbvrcholom súdobej architektúry na
našom území, ktoré svojou umeleckou hodnotou presahujú hranice krajiny. Medzi príklady patrí termálne kúpalisko Zelená žaba
(1937) vb TrenÏianskych Tepliciach, ktoré
predstavuje stavbu tzv. organického funk-
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cionalizmu alebo ZotavovĊa Morava (1933)
vb Tatranskej Lomnici citlivo zasadená do
lúky vysokohorského prostredia.
Nájomný dom Zuzany Rosenthalovej (projekt 1935, realizácia 1936) pozostáva zbdvoch
samostatných objektov ab vnútorného dvora.
Jeden sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí abdruhý na Paulíniho ulici 8. Na stavbu
nájomného domu sb malometrážnymi bytmi
bola použitá úzka prieluka vo veĀmi exkluzívnej lokalite. Tým, že prieÏelie šesħposchodového objektu na Hviezdoslavom námestí je
orientované na severnú stranu, autor priniesol riešenie striedania zošikmených arkierov
sb balkónmi, ktoré jednak vytvárajú charakteristický obraz domu ab zároveĊ prispievajú kb lepšiemu zachyteniu slnka zo západnej
strany. Na Paulíniho ulici sa nachádza trojposchodový objekt. Oba domy majú symetrickú dispozíciu so schodiskom. Na každom
poschodí sú dva malometrážne byty, jed-

no ab dojizbovy, vysokého štandardu. Každý
zbbytov obsahuje halu abkompletné príslušenstvo. Halu je možné po otvorení štvorkrídlových skladacích dverí prepojiħ sbizbou. Byty
sú veĀmi jasne abracionálne disponované. Na
danú dobu sa vyznaÏovali mimorianym technickým vybavením ab materiálmi najvyššej
kvality. Každý byt mal pôvodne chladniÏku,
rádio, telefón, rozvod teplej vody, dom mal
výħah ab ústredné kúrenie. Vb Ïasti domu na
Hiezdoslavovom námestí boli kancerárie abna
Paulíniho ulici okrem bytov aj obchod.
Vbprostredí neoslohovej abeklektickej zástavby Hviezdoslavovho námestia predstavuje Nájomný dom Zuzany Rosenthalovej svojou Ïistou ab Āahkou architektúrou je jednou
zbnajlepších príkladov stavieb svojej doby na
našom území. Objej nadÏasovosti vypovedá aj
to, že pre laika ostáva nerozoznateĀné Ïi ide
obsúÏasnú stavbu alebo stavbu zb30.rokov minulého storoÏia. 

6

poradňa

A zase tá provízia
Martina Bojnanská
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
martina.bojnanska@re-max.sk
0908 107 107

Kto vb realitnom obchode platí províziu
abna základe Ïoho?
Než si zodpovieme tieto otázky, ozrejmime si najprv zopár dôležitých pojmov.
Îo je vlastne obchod? Jednoducho povedané, rozprávame sa ob spojení ponuky
sbdopytom.
AbobÏo ide konkrétne vbrealitnom obchode? Obpredaj alebo prenájom nehnuteĀnosti.
Vbjednoduchosti je krása abpreto keÑ sa
akokoĀvek pozriem na základný princíp platenia provízie, vychádza mi vždy len jedno
– províziu platí ten, kto si objednáva službu abplatí ju na základe podmienok dohodnutých vbpísomnej objednávke. PodĀa tohto logického pravidla je jasné, za akú stranu bude
„bojovaħ“ realitný maklér.
Pri predaji nehnuteĀnosti je na Slovensku
najbežnejšia objednávka realitných služieb –
sprostredkovateĀská zmluva - medzi majiteĀom nehnuteĀnosti ab realitnou kanceláriou.
Realitná kancelária poskytne dohodnuté
služby abklient ako objednávateĀ za ne zaplatí
dohodnutú províziu. Pri predaji by mala byħ
provízia urÏená percentami zbpredajnej ceny.
To by malo spôsobiħ želaný efekt, že maklér
je motivovaný nehnuteĀnosħ predaħ za Ïo najvyššiu možnú cenu. Pokojne sa však dohod-

nite aj na ਭxnej sume, len tú dohodu nenechajte na náhodu abvždy buÑte informovaní,
koĀko váš maklér bude stáħ, keÑ obchod dotiahne do konca. Kým maklér nevloží vašu
kúpnu zmluvu na kataster je povážlivé, Ïi má
na províziu nárok. Platíte za proces úspešného predaja, nie za nájdenie kupujúceho – to
predsa zvládnete cez internet aj sami.
Pri prenájmoch nehnuteĀností je to
trošku iné. Tu sa provízia urÏuje spravidla
na výšku jednomesaÏného nájmu, ale výška môže byħ priamo úmerná düžke nájomnej
zmluvy.
AbÏo dopyt? Je možné si na Slovensku najaħ
aj makléra dopytu?
Poznáte to zbamerických realitných relácii. Stretne sa maklér predávajúcich abmaklér
kupujúcich ab každý „bojuje ab háji“ záujmy
toho svojho klienta kým nedospejú kb vzájomnej dohode ab spokojnosti zmluvných
strán. Ide obzákladnú kultúru obchodu.
Preto pracujeme sb dopytom na základe
Objednávky sprostredkovania kúpy/nájmu
nehnuteĀnosti úplne bežne. Vb prípade takejto služby je provízia pre našu realitnú kanceláriu tvorená urÏitým percentom zb dojednanej zĀavy zbceny nehnuteĀnosti vbprospech
nášho klienta. Hlavným cieĀom totiž je, aby
náš klient kúpil Ïo najlepšiu nehnuteĀnosħ
za Ïo najlepšiu cenu. Ab Ïo všetko táto služba zahėĊa Vám priblíži moja kolegynka Laura
Šimeková vo svojom Ïlánku. 

práca s dopytovým klientom

Máte jasnú predstavu o svojom bývaní?

Už ho len nájs˓
Laura Šimeková
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
laura.simekova@re-max.sk
0948 096 040

M

nohí zb vás pri kúpe nehnuteĀnosti
riešite otázku, Ïi hĀadaħ byt alebo dom prostredníctvom realitnej
kancelárie alebo na vlastnú päsħ. Nejedná sa
obÏinnosħ, ktorú by nikto zbvás nezvládol, ale
poÑme sa bližšie pozrieħ na to, Ïo vám môže
ponúknuħ váš osobný realitný maklér pokiaĀ
sa jedná obkúpu nehnuteĀnosti. Vbprvom rade
si treba položiħ otázku, Ïi máte kb dispozícii
toĀko Ïasu na každodenné sledovanie portálov,
vyberanie vhodných ponúk zbaktuálnej inzercie na trhu abnásledné obvolávanie realitných
maklérov alebo súkromných osôb. Poznáte
to, mnohé zb inzerátov neaktuálne, neúplné
ab nepresné. Preveriħ si danú nehnuteĀnosħ
skôr, ako „zabijete Ïas“ obhliadkou je pre
vášho makléra samozrejmosħou.
KeÑže žijeme vbdobe, kedy sa Ïlovek nezastaví pri svojich každodenných povinnostiach ab iných aktivitách, ide ob urÏitý komfort, ktorý môže využiħ ab ušetriħ tým svoj
Ïas. Aby sme predišli Ñalšej strate Ïasu, realitný maklér pozná veĀmi dobre vaše kritériá
vysnívanej nehnuteĀnosti ab na základe toho
vám predloží aktuálne najvhodnejšie ponuky.
PoÏas konania obhliadok už vie, na aké relevantné informácie sa má pýtaħ, aké podstatné
veci nepriehliahnuħ, aby nedošlo kbnedorozumeniu po podpísaní rezervaÏnej alebo dokonca kúpnej zmluvy. Taktiež vám zabezpeÏí aktuálny výpis zbkatastra nehnuteĀností. Taktiež
preverí právne zázemie nehnuteĀnosti vrátane tiarch. Následne je jeho úlohou vám zbob-

jektívneho hĀadiska zhodnotiħ klady abzápory
ponúkaných nehnuteĀností ab navrhnúħ, aká
by bola pre vás vyhovujúca. UrÏite budete
so mnou súhlasiħ, že nehnuteĀnosħ je investícia abteda by vám mal byħ maklér nápomocný vb rámci posúdenia jej likvidity ab prípadného zhodnotenia. Ak nájdete spoloÏne
nehnuteĀnosħ, pre ktorú sa rozhodnete, realitný maklér sa postará obvyjednanie Ïo najlepších podmienok vo váš prospech, najmä
cenových, ako som už spomínala. KĀúÏovým
bodom vb rámci celého obchodu je komunikácia abvyjednávanie podmienok sbchladnou
hlavou bez zbytoÏných emóciií. Po úspešnom
vyjednaní podmienok abvšetkých predošlých
krokoch sa dostávame kbposlednej úlohe, ktorými sú ,,papierovaÏky“. Realitný maklér za
vás vybaví všetky administratívne povinnosti ako vypracovanie kúpnych zmlúv právnikom alebo zabezpeÏí pri ਭnancovaní hypotékou najlepšie podmienky na trhu. Je to už len
na vašom rozhodnutí, Ïi sa spoĀahnete sami
na seba alebo tento proces zveríte do rúk skúsenému realitnému maklérovi. 
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ʐO K HYPOTÉKE?
SPORENIE, ʐI POISTKU?
David Kukan
realitný maklér
RE/MAX Diamond
david.kukan@re-max.sk
0908 126 718

Z

obraħ si hypotéku je na Slovensku
vb poslednom období takmer národným športom. Slováci sa zadlžujú najrýchlejšie vb Európe ab nechýba im
odvaha zaħažiħ svoj rozpoÏet vysokými
splátkami. VäÏšina si však ešte stále neuvedomuje riziko neÏakaných udalostí.
Ak poÏas splácania úveru príde vážna choroba, úraz, strata zamestnania Ïi vbnajhoršom
prípade smrħ živiteĀa rodiny, hrozí im strata
strechy nad hlavou. Preto je kĀúÏové poistenie úveru.
Poistenie úveru je skrátené oznaÏenie tzv.
rizikového životného poistenia. Momentálne
najpopulárnejší druh životného poistenia má
jediný úÏel: poistiħ schopnosħ Ïloveka splácaħ
úver. Poistenie by malo kryħ minimálne tieto
4 udalosti najviac ohrozujúce schopnosħ splácaħ úver:
ࢁ Smrħ
ࢁ Dlhodobá PN-ka vbdôsledku choroby abúrazu
ࢁ Trvalá invalidita vb dôsledku choroby
abúrazu
ࢁ Strata zamestnania
ࢁ Îlovek sbhypotékou má 3 možnosti, ako si
poistiħ splácanie:
ࢁ Kúpiħ si poistenie vbbanke súÏasne sbhypotékou vbpodobe ਭxne namiešaného balíÏka
sbpevne urÏenými poistnými sumami
ࢁ Daħ si vyskladaħ poistenie na mieru od
svojho ਭnanÏného sprostredkovateĀa
ࢁ Nechaħ si podĀa potreby doplniħ poistné riziká do existujúceho poistenia

Poistenie kúpené v banke človeka
ka
zbytočne zväzuje
VäÏšina bánk má spolupracujúcu poisħovĊu,
vĊu,
ných
ktorá klientom vyskladá niekoĀko poistných
hom
balíÏkov. BalíÏky môžu byħ svojim obsahom
užšie (poistenie smrti abtrvalej invalidity) alehopbo širšie (doplnené obpoistenie práceneschopnosti, prípadne stratu zamestnania).
d:
Toto riešenie ma hneÑ niekoĀko nevýhod:
ࢁ Parametre poistenia sa nemenia poÏas platnosti úverovej zmluvy. Ak sa vám zmenila
životná situácia (manželstvo, dieħa), máte
smolu. Zmluvu si neviete prispôsobiħ.
ࢁ Vb niektorých bankách si poistenie predplácate na päħ rokov dopredu. Ab to buÑ
zbvlastného alebo – abto je ešte horšia možnosħ - sa táto suma zahrnie do výšky hypotéky abplatíte zbnej úroky.
ࢁ Poistná suma vždy kopíruje výšku aktuálneho dlhu vbÏase poistnej udalosti (vbprípade krytia smrti abinvalidity), resp. výšku
splátky (vb prípade PN ab straty zamestnania). To je nevýhoda, keÑže okrem hypotéky má Ïlovek aj Ñalšie výdavky, ktoré už
poistenie nepokryje.
ࢁ Îlovek si nevyberá poistenie podĀa podmienok. Len málokto si pred žiadosħou
obhypotéku preveruje poistné podmienky.
Mnoho bankových poistení má striktnejšie nastavené podmienky, napríklad krátenie plnenia vbprípade zistenia požitia alkoholu, výluky na ochorenie HIV ab smrħ
samovraždou poÏas prvých 2 rokov alebo
neúmerne vysoko nastavené plnenie vbprípade trvalej abúplnej invalidity až na 70 %.
Zbpraxe sú známe prípady, keÑ ani úplné
odstránenie nádoru pĀúc stredne ħažkého
stupĊa Ïi strata celej Āavej ruky vbramennom kübe ešte nestaÏila na vyplatenie poistného plnenia.

financie

VeĀa klientov si tiež neuvedomuje, že im
poisħovĊa pri poistení kúpenom vbbanke môže
odmietnuħ poistné plnenie vbprípade straty zamestnania, ak tak došlo kvôli porušeniu pracovnej disciplíny, alebo výpoveÑou dohodou.

Poistenie na mieru dokáže
lepšie ochrániť

Na mieru ušité poistenie nerieši úverový záväzok samostatne, ale ako súÏasħ uceleného
ਭnanÏného plánu. Vbtakomto prípade nastavené poistné sumy nemusia kopírovaħ krivku
zostávajúceho dlhu alebo výšku splátky, ale
zohĀadĊujú aj iné záväzky abskutoÏnosti, ktoré sú špeciਭcké pre každého klienta.
Pri nastavení poistenia je kĀúÏové najprv vyhodnotiħ, aké riziká ohrozujú váš rozpoÏet. Pre živiteĀa rodiny môže byħ rovnako veĀkým rizikom smrħ, dlhodobá PN-ka aj
invalidita. Svoju poistnú sumu si však tento
Ïlovek nechce zúžiħ len na zostatok hypotéky, lebo vie, že jeho rodina má ešte Ñalšie
výdavky, ktoré by aj po vyplatení tohto úveru zaħažovali rodinný rozpoÏet. Slobodný
abbezdetný klient zase nerieši poistenie smrti, ale sústreÑuje sa viac na poistenie invalidity, PN-ky, kritických chorôb, denného
odškodného ab rôznych asistenÏných ab doplnkových služieb. Individuálne vyskladané
poistenie preto dokáže presnejšie chrániħ.
Ak má Ïlovek zdravotné ħažkosti, treba
zabezpeÏiħ ocenenie zdravotného stavu abporovnaħ výluky vb rôznych poisħovniach. Ešte
pred uzatvorením zmluvy treba maħ jasno
vbtom, aké výluky sa nás týkajú abÏo môžeme
oÏakávaħ vbprípade poistného plnenia.
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pri poistení úveru
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príklad vážne ch
choroby, ak nie sú spojené
sb invaliditou. Pr
Pritom dlhodobý výpadok
zbpráce vbjej dôsl
dôsledku spôsobuje najväÏšie
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problémy
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2) Nepravdivo vy
vypísaný zdravotný dotazník: ak pois
poisħovĊa vb budúcnosti zistí, že ste sa už llieÏili na vážnu chorobu,
ktorá sa ub vás zopakovala, môže krátiħ alebo úplne zamietnuħ poistné plnenie. Dokonca m
môže poistenie od poÏiatku zrušiħ.
3) Príliš nízka po
poistná suma: ak okrem
hypotéky máte ešte Ñalší dlh abmáte len
poistenie zbbank
zbbanky, ste vo veĀkom riziku.
Poistenie totiž za vás nedokáže splácaħ
iné dlhy okrem hypotéky.
4) Poistka sbvysoko nastavenou mierou
invalidity: Uzavrieħ si poistenie, pri ktorom poisħovĊa platí až pri 70 % invalidite je nezmysel. Už oveĀa menšie trvalé
poškodenie vám totiž obmedzí možnosħ
pracovaħ Ïi dokonca úplne znemožní
prácu.
Ako si vybraħ poistenie úveru, ktoré vás
ochráni
ࢁ Poistite si hlavne tie riziká, ktoré môžu
ohroziħ práve vašu schopnosħ splácaħ úver
ࢁ Prispôsobte si poistné sumy svojim celkovým skutoÏným záväzkom
ࢁ Pri dojednávaní poistenia úveru môžete zobraħ do úvahy aj existujúce poistné zmluvy, prípadne hodnoty úÏtov na
II. ab III. Pilieri. To sú všetko aktíva, ktoré vám pomôžu preklenúħ neÏakanú životnú udalosħ.
ࢁ Prejdite si so svojim sprostredkovateĀom
výluky, sbktorými musíte pri poistnom plnení poÏítaħ
ࢁ Venujte pozornosħ správnemu vypísaniu
zdravotného dotazníka
ࢁ Nastavte si vhodné oprávnené osoby vbprípade smrti.
ࢁ Svoje poistenie pravidelne – aspoĊ každých 3-5 rokov - aktualizujte 
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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

Predaj poʵnohospodárskej
pôdy
Aj napriek tomu, že už od roku 2014 je platná
novela zákona obnadobúdaní vlastníctva poĀnohospodárskeho pozemku, množstvo Āudí
netuší, že ich pozemok spadá do kategórie
„poĀnohospodársky pozemok”, abteda ho nemôže previesħ alebo predaħ Āubovolnej osobe.
PoĀnohospodársky pozemok nemusí byħ nutne kus pola, vinica alebo lúka. Nemusí maħ
vôbec charakter poĀnohospodárskeho pozemku. Legislatívne však môže spadaħ do kategórie „poĀnohospodársky pozemok”
Ako zistím, že daný pozemok patrí do kategórie „poĀnohospodárske pozemky”?
Vbprvom rade musíte zbystriħ pozornosħ
ak Váš pozemok patrí medzi niektoré zbtýchto druhov (evidované je to vo Vašom liste
vlastníctva)
ࢁ Vinice
ࢁ ChmeĀnice
ࢁ Ovocné sady
ࢁ Orná pôda
ࢁ Trvalé trávne porasty (predovšetkým pri tomto druhu pozemku klienti Ïasto netušia, že môže ísħ ob tzv.
PoĀnohospodársky pozemok)
Ðalším kritériom je výmera viac ako
2000b m2 (netýka sa teda menších pozemkov), nachádza sa vbextraviláne (ak sa nachá-

dza vbintraviláne, máte pokoj). Zákon tiež deਭnuje Ñalšie kritériá, kedy pozemok nemusí
byħ považovaný za poĀnohospodársky, ab to
aj vbprípade, ak je urÏený územným plánom
ako stavebný alebo je jeho možnosħ využitia ako poĀnohospodárskeho pozemku výrazne obmedzená. Predovšetkým posledné kritérium je vcelku kontroverzné abnie je jasné
kto by mal urÏiħ, Ïi je možnosħ využitia pozemku ako poĀnohospodárskeho obmedzená
alebo nie je.

spýtali sme sa odborníka
Môj pozemok spadá do kategórie „poĀnohospodársky pozemok“, chcem ho predaħ
Ïo Ñalej?
Máte dve možnosti. Prvou je, že predáte poĀnohospodársky pozemok fyzickej alebo právnickej osobe ktorá má trvalý pobyt
respektíve sídlo na území Slovenskej republiky minimálne 10 rokov abzároveĊ vykonáva
poĀnohospodársku Ïinnosħ najmenej 3 roky.
Vb praxi však takýto klienti budú chcieħ zaplatiħ nižšiu cenu ako je reálna trhová cena
lebo vedia, že ich konkurencia je nižšia, alebo
nebudú maħ obpozemok vôbec záujem zbdôvodu nízkej reálnej poĀnohospodárskej využiteĀnosti. Druhou možnosħou je absolvovaħ relatívne komplikovaný proces verejného
ponúkania pozemku prostredníctvom portálu abúradnej vývesnej tabule.
Ako teda postupovaħ ak chcem maħ možnosħ predaħ poĀnohospodársky pozemok
akejkoĀvek osobe?
AkejkoĀvek osobe takýto pozemok nebudete môcħ predaħ nikdy. Podmienka trvalého pobytu minimálne 10 rokov na území
Slovenskej republiky ostáva ਭxná pre každého. Vb prvom rade ale budete potrebovaħ
elektronický obÏiansky preukaz ab kb nemu
prislúchajúcu ÏítaÏku. Ðalej je nutné verejne ponúkaħ pozemok vb dvoch kolách po 15
dní na špeciálnej na to urÏenej stránke (register zverejĊovania ponúk)- hिps://pozemky.
mpsr.sk. Prvé kolo je urÏené pre ponúkanie
poĀnohospodárom vb okolí obce, vb ktorej sa
pozemok predáva. Druhé kolo je urÏené pre
poĀnohospodárov vb rámci celej Slovenskej
republiky. SúÏasne je potrebné maħ ponuku zverejnenú aj na úradnej tabuli obce, pod
ktorú daný pozemok spadá – pozor, zverejnenie je nutné potvrdiħ peÏiatkou obecného úradu abdátum musí korešpondovaħ sbdátumom zverejnenia vb registri zverejĊovania
ponúk. Pri povolení vkladu prevádzaného
poĀnohospodárskeho pozemku si kataster
vyžaduje potvrdenie ob trvalom pobyte, potvrdenie obzverejnení na úradnej tabuli abpotvrdenie obzverejnení vbregistri zverejĊovania

ponúk. Ak absolvujete tento proces abzároveĊ
sa Vám neozve žiaden záujemca prostredníctvom registra zverejĊovania ponúk, máte
právo predaħ pozemok akejkoĀvek osobe ktorá má trvalý pobyt vbSlovenskej republike minimálne 10 rokov, avšak iba za rovnakú cenu
za akú bol ponúkaný.
Tento proces je relatívne zložitý abvbprípade, ak zvažujete predaj takéhoto pozemku,
neváhajte abkontaktujte ma – rád Vám poradím ako na to.

Zamyslenie na koniec

NaÏo je toto všetko dobré? Zámer je jasný
– zabrániħ skupovaniu pôdy zahraniÏnými ਭrmami, osobami abinvestormi abzároveĊ
uprednostniħ miestnych poĀnohospodárov.
Zámer je síce dobrý, ale je na zamyslenie,
Ïi tento zákon nespôsobuje viac škody bežným Āudom, ktorí by mali maħ právo predaħ
svoj majetok ĀubovoĀne ako veĀkým investorom, ktorým staÏí kúpiħ si slovenskú ਭrmu
sb poĀnohospodárskou Ïinnosħou dlhšou ako
3 roky ab vedia kúpiħ aj poĀnohospodársky
pozemok. 
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Kam do Starého Mesta...
za novoroʑnými predsavzatiami
Mgr. Katarína Suchá
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
katarina.sucha@re-max.sk
0915 780 844

N

ový rok zaklopal na dvere a my sme
privítali rok s osmiÏkou na konci.
PodĀa hviezd máme prežiħ pokojnejší
rok ako bol ten predchádzajúci, avšak si myslím, že je to vždy hlavne na nás aký si ten rok
urobíme.
Prvé januárové dni poÏúvate z každého
rohu o novoroÏných predsavzatiach, ktoré by
ste si MALI daħ. Ja vám chcem daħ do pozornosti jednu dôležitú myšlienku: „NovoroÏné

predsavzatia by predsa nemali vznikaħ z pocitu povinnosti.“ Radšej si doprajte RADOSTI
a nie STAROSTI. A tak sa vyberte spoloÏne za
radosħami nášho Starého Mesta a robte veci
dobrovoĀne, zábavne a s úsmevom.
Prejdite sa Starým Mestom a urÏite natrafíte na viacero maliÏkostí a možností aktívneho vyžitia, ktoré vám vyÏaria úsmev na tvári a potešia vás.
ZaÏnite napríklad na známom Primaciálnom námestí, ktoré vám v zime ponúka umelé KLZISKO, na ktorom sa môžete vyblázniħ
s priateĀmi, Ïi nauÏiħ svoje ratolesti prvým
krôÏikom na korÏuliach. VeÑ predsa prechádzka Starým Mestom nemusí byħ vždy
primárne o pamiatkach.
Na Primaciálny palác, Ïi fontánu sv.
Juraja na nádvorí paláca môžete tento krát

kam v Starom Meste

len „hodiħ oÏkom“ a venovaħ sa Āadovej zábave na korÏuliach.
Len o pár krokov Ñalej, na nádvorí staromestskej Radnice sa Āudia mohli v minulosti
zabaviħ hrou na verejnom KLAVÍRI. Viackrát
som bola svedkom úsmevných situácií, keÑ
skupina náhodných okoloidúcich sa premenila na „pouliÏný spevácky zbor“ pod vedením šikovného klaviristu a nádvorie Radnice
rozkvitlo pozitívnou energiou. Dnes mi je
trošku Āúto, že pouliÏný klavír už nie je k dispozícii ale verím, že sa táto milá pouliÏná forma zábavy opäħ obnoví.
PouliÏná zábava, ktorá je stále aktívna, 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 hraħ
nielen vo dvojici, keÑže neznámi okoloidúci
Āudia vám Ïastokrát pri „partiÏke“ poradia. Je
skvelé vidieħ úplne neznámych Āudí v tak pozitívnej interakcii.
Pri prechádzke našim centrom sa môžete
bez starostí túlaħ uliÏkami, daħ si predsavzatie ochutnaħ slovenské vína zo všetkých vinární v Starom Meste, prípadne zamieriħ na
prechádzku všetkými Bratislavskými mostami, kde uvidíte naše mesto opäħ z trochu inej
perspektívy. Na Moste SNP nájdete veĀké
množstvo fotograਭí starej Bratislavy a krásne uvidíte ako sa vám naše hlavné mesto
mení pred oÏami. Urobte si z potuliek Starým
Mestom ZÁBAVNÚ Ïinnosħ a uvidíte, že vás
napríklad pobaví aj to, koĀko schodov vedie na Slavín, Ïi koĀko znaÏiek na zemi má
KorunovaÏná cesta, ktorá vedie od Dómu sv.
Martina až k Michalskej veži.
Želám Vám, aby ste rok 2018 prežili v spoloÏnosti iba radostných a zábavných
predsavzatí 

„Novoroʑné predsavzatia
by predsa nemali vznika˓
z pocitu povinnosti.“
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obchodnícke historky

foto: archív RE/MAX Diamond

ʐo predchádza našim
obchodníckym historkám?
Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie
RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk
0905 290 141

M

foto: archív RE/MAX Diamond

ožno by som mohla zaÏaħ tým, že
som vyštudovala pedagogiku. PodĀa
predstáv mojich rodiÏov to mohlo
abmalo byħ radšej právo, ale veÑ viete, ako to
chodí, maħ ten vek abdnešné skúsenosti. Abnakoniec si to ten môj život zariadil krásne sám,
pretože realitné právo vyuÏujem abvzdelávam
kolegov, ktorí to ku svojej každodennej praxi
obchodníkov sbnehnuteĀnosħami potrebujú.
Na Ïo konkrétne by teda realitný maklér
mal byħ školený? Výstižnejšie povedané, Ïo
všetko by mal ovládaħ, aby si zaslúžil svoju

províziu, ale Ïo je dôležitejšie, aby si zaslúžil dôveru svojich klientov? Mnohí zb našich
klientov, ktorí sa vbživote nestretli sbprofesionálnym maklérom – nie hobby maklérom, si
myslia, že jedinou úlohou makléra je nehnuteĀnosħ „zavesiħ“ na internet abpoÏkaħ na kupujúceho. Abja sa im tým pádom ani neÏudujem, že by za takúto jednoduchú službu radi
zaplatili Ïo možno najmenšiu províziu.
Certiक़kát zbrealitného práva by ste si
mali od svojho makléra žiadaħ, aby vám vedel vysvetliħ paragrafy, Ïi celé zákony, podĀa
ktorých funguje kataster. Mal by napr. poznaħ
náležitosti zmluvy ob krátkodobom nájme,
práva abpovinnosti, ktoré ukladá zákon predávajúcim, aké sú naopak práva abpovinnosti na strane kupujúceho, atÑ. Maklér by mal
taktiež vedieħ, ako naložiħ sbaktuálnymi ħarchami na nehnuteĀnosti, sbprípadnými exekúciami abich možnými riešeniami.
Certiक़kát zb procesu vb realitnom obchode pomôže vášmu vybranému maklérovi previesħ vás procesom kúpy ab predaja až
po magické odovzdanie kĀúÏov, ako to my
makléri nazývame. Otestujte si makléra veĀ-

obchodnícke historky
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mý toho, kto ho platí abpracuje tak, aby jednoznaÏne hájil jeho záujmy.

mi jednoduchým spôsobom, prezrite si fotograਭe abspracovanie jednotlivých jeho ponúk.
Ja som presvedÏená, že dobrý maklér je práve ten, ktorý má len niekoĀko ponúk, no je na
nich vidieħ, na akej úrovni pracuje. Pracuje
tak, že nie je jeden zb mnohých, ktorí sa len
pretekajú, kto zb nich viac zníži cenu, skopíruje fotky ab text. Dobrý maklér si je vedo-

Certiक़kát zbekonomiky abक़nancovania nehnuteĀností napovedá nemálo ob tom,
že maklér vie klientovi poradiħ, ale najmä
ho zorientovaħ vbdnešnej neuveriteĀnej spleti
existujúcich úverov, tiarch, záväzkov abpohĀadávok, hotovostných operácií ab notárskych
úschov. Vie zabezpeÏiħ kupujúcemu každú
Ïasħ jeho kúpnej ceny. Vyzná sa vbprocese ਭnancovania, no najmä vbcenotvorbe abcelkovej ekonomike nehnuteĀností.
Samozrejme, toto boli len tri najzákladnejšie odvetvia, ktoré našich maklérov uÏíme,
vbktorých sa neustále vzdelávajú abzdokonaĀujú. Îo je pre vás – našich budúcich klientov dôležité je vedieħ, ako nájsħ toho pravého makléra,
ktorému zveríte do rúk celý proces absebe uĀahÏíte cestu realitným obchodom. Pretože práve
to je jeho úloha. Vyberte si makléra podĀa sympatií, urÏite dajte na odporúÏania svojich známych, prípadne uverte reklame, Ïo na vás skáÏe spoza každého rohu. Nezabúdajte však, že
dobrý maklér je vzdelaný, sÏítaný, rozhĀadený
ab hlavne motivovaný jednaħ vo váš prospech.
Položte mu kontrolné otázky. Tak najlepšie rozoznáte dobrého makléra od tých ostatných.
Bude sa zbvašich otázok tešiħ. 

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.

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.

