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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.

p

Za

a

es
t
j
o

Y
aj V

!

Dnes máme pod drobnohľadom veľký byt s nepriechodnými izbami a skvelou dispozíciou: 2–izbový
byt na Páričkovej ulici, v lukratívnej lokalite Bratislavy pri Dulovom námestí, podlahová plocha bytu
58m2 a pivnica 2m2.
spálne, kuchyne, obývacej izby, samostatného
WC a kúpeľne. Nehnuteľnosť s veľkým potenciálom do budúcnosti – jednoduchá prestavba
na 3-izbový byt. K bytu patrí aj pivnica – 2 m2,
ktorá sa nachádza v suteréne bytového domu.
Nevýhody: Žiadne.

STAV BYTU A BYTOVÉHO DOMU:
POLOHA A ORIENTÁCIA BYTU:
Výhody: Bytový dom sa nachádza v neopakovateľnej, príjemnej a pokojnej lokalite s kompletnou
občianskou vybavenosťou – školy, škôlky, obchody, reštaurácie, MHD, banky, obchodné centrum.
Výborná dostupnosť do centra, rýchle napojenie
na obchvat Bratislavy. Nachádza sa v obľúbenej
ulici s príjemnými susedmi. Bezproblémové parkovanie v okolí bytového domu. Samotný byt
sa nachádza na 4/5 nadzemnom podlaží, časť
bytu je otočená do tichého dvora. Obývacia izba
je orientovaná na JV, spálňa a kuchyňa na SZ.
Nevýhody: Jedna z izieb je otočená do rušnej
ulice, na ktorej sa aktuálne stavia novostavba,
takže majitelia bytov musia dočasne zvládnuť
zvýšený hluk a takisto aj prašnosť. Avšak jednoznačne ide len o krátkodobý stav.

Výhody: Byt je súčasťou rekonštruovaného
a zatepleného tehlového bytového domu. Nová
vstupná brána z oboch strán, nový čistý vchod.
Pivnice v bytovom dome prejdú už plánovanou
rekonštrukciou v roku 2018. V bytovom dome
je 14 bytov. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii –
plastové okná, omietky, dlažba a laminátové podlahy, repasované dvere. Kuchyňa, kúpeľňa a WC
prešli kompletnou rekonštrukciou v roku 2007.
Nehnuteľnosť je čiastočne zariadená – skrine
vo vstupnej hale a v spálni, kuchynská linka.
Nevýhody: Bytový dom je bez výťahu.
Tento priestranný 2–izbový byt sa predal
za 143 000 EUR (2 465 EUR/m2).

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Výhody: Byt pozostáva zo vstupnej chodby,
z ktorej sa vchádza do jednotlivých miestností -
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P

rinášame vám jarnú inšpiráciu vrámci aktuálneho trhu nehnuteľností, za uplynulé mesiace nás
potrápila zima, rovnako však
„zapeklité“ témy našej každodennej praxe. Je pre nás dôležité, aby ste včas vedeli o všetkých novinkách a zaujímavostiach na trhu, aby
ste to vedeli využiť vo váš prospech. Nemenej
dôležitý je však aj dôvod, že na jar nás tak nejak
všetko baví viac ako inokedy. Táto jar a začiatok
leta, bude na našom realitnom trhu v znamení
zmien. Aké konkrétne zmeny to budú a čoho sa
dotknú najviac, o tom už na ďalších stránkach.
Prezradím vám však jedno, vysoké ceny nehnuteľností majú svoj koniec.

Kto To zaplatí? A ako?
Str. 14
Nové zmeny, ktoré nás čakajú v bankách

Milan Lasica - Hore nad mestom (úryvok z básne)
Hore nad mestom v tichých záhradách
kde človek kráča slnku oproti
v zajatí svojej vlastnej samoty
žije tam jeden maliar skúsený
čo dávno našiel svoje miesto v umení

Nad mestom maliar hore v záhradách
zabúda svoje oči na plátne
prežíva v tichu chvíle závratné
a jedno je mu kto ho docení
pretože našiel svoje miesto v umení

história a architektúra
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MANDERLA
(Christian Ludwig, Emerich Spitzer,
Augustin Danielis, 1935-36)
Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag
realitný maklér
RE/MAX Diamond
tomas.freytag@re-max.sk
0908 508 801

B

ratislava zažívala v časoch prvej Československej republiky dravú stavebnú konjunktúru, v rámci čoho bolo
realizovaných mnoho zásadných modernistických projektov, ktorými mesto nadobudlo metropolitný ráz. V danej architektúre
je čitateľná predstava architektov o spôsobe
premeny centra mesta. Môžeme tu nájsť rôzne paralely so súčasnosťou, ako napríklad
schvaľovanie projektov v mnohých bodoch
mimo rámca stavebných regulatív vrátane
maximálnej stavebnej výšky. Tieto spory
o rozvoj mesta v sebe odzrkadľovali komplikovaný multikulturálny obraz obyvateľov mesta, v ktorom sa novoprisťahovaní
obyvatelia mesta stretávali so starousadlíkmi. Aj v tých dobách sa kritizovala nekoncepčnosť pri prestavbe mestského priestoru.
My však nechceme kritizovať, skôr poukazujeme na organizmus mesta ako kontinuálny
a zaujímavý proces, ktorý nemožno vnímať
čiernobielo.
Najvýznamnejšie stavby moderny hlav
ného mesta sú sústredené v okolí dnešného
Námestia SNP. Keď do tohto priestoru vstupujeme z jeho hornej strany od Hurbanovho
námestia, prechádzame okolo elegantného
preskleného a dynamicky zaobleného Domu
obuvy Baťa (arch. Vladimír Karfík 1930), navrhnutého tak, aby ste sa mohli z mesta ponad jeho terasu pozerať na Michalskú vežu.
Nižšie na Námestí SNP 30 prechádzame okolo dnešného obchodného domu Dunaj so zelenou opaxitovou závesnou fasádou (pôvodne

Obchodný dom Bohuslav Brouk z roku 1936).
Na opačnej strane stoja červené Družstevné
domy (Nám. SNP 13, 14, 15 z rokov 193339), ktoré, ich tvorca Emil Belluš označil ako
„typickú stavbu City“. Nasleduje Mestská
Sporiteľňa (1931,dnes SlSp.) na rohu SNP-čka
a Dunajskej s kúzelnou „žiarivo zlatou“ bankovou halou obloženou levickým ónyxom.
Na začiatku Štúrovej ulice stojí nadčasová
hmota Obytného a obchodného domu Luxor
(1939).
Všetkým týmto stavbám, ktoré majú výrazný mestotvorný ráz a v čase vzniku predstavovali sebavedomý zásah do historickej siluety mesta, dominuje Obchodný a obytný
dom s názvom Manderla.
V roku 1936 išlo o najvyššiu budovu
v Československu s výškou 58m a symbolické zavŕšenie obdobia, keď modernistický duch naplno zasiahol všetky sféry života
mesta. Dom nesie meno podľa jeho stavebníka, podnikateľa nemeckého pôvodu Rudolfa
Manderlu, ktorý vlastnil firmu na spracovanie a predaj mäsa. Manderla inicioval náročnú výstavbu tejto ambicióznej budovy in-
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špirovaný po návrate zo Svetovej výstavy
v Chicagu. Stavbu charakterizujú výrazné
červené vertikálne pásy konštrukcie oceľobetonového skeletu na priečelí, ktoré prerastali zo stĺpov na chodníku do strešnej nadstavby kde boli umiestnené verzálne nápisy
MANDERLA a vlajkosláva. Samotné predsunutie domu nad ulicu námestia, vyvolalo v čase svojho vzniku zaslúženú pozornosť spojenú aj s vlnou námietok a protestov.
Manderla toto odvážne vkročenie do mesta dosiahol tým, že mestu dal časť pozemku za to, že mu povolia navýšiť počet podlaží v dome. V zadnej časti prízemia bola
dnes už neexistujúca organicky zakrivená
pasáž, ktorá kopírovala mestské opevnenie.
Parter je celopresklenený, čo ešte znásobuje jeho vzdušnosť a odľahčenosť. Na prvom
poschodí boli umiestnené kancelárie a slávna kaviareň GRAND s výhľadom na mesto.

„Grandka“ bola jednou z moderných kaviarní
v meste, kde si dávala „dostaveníčko“ avantgardná a intelektuálna elita. Zaujímavosťou
je, že disponovala napríklad dobovou technickou vymoženosťou – elektrickými ampliónmi, ktoré v preplnenej kaviarni slúžili
na ohlasovanie obchodných hovorov advokátom. Keďže dom nemal balkóny, to bolo
vynahradené spoločnou relaxačnou terasou
na piatom poschodí. Tento typický prvok
funkcionalistických stavieb bol inšpirovaný nautickým designom palúb vtedy módnych zaoceánskych parníkov. Byty v dome
neboli plochou veľké, ale ich funkčné dispozície v mnohom zaznamenali posun k modernej prevádzke domácností. Byty už nemajú slúžkovské izby za kuchyňou, salóny,
kabinety alebo samostatné jedálne. V bytoch
orientovaných do námestia SNP sa príslušenstvo zhlukuje okolo centrálneho svetlíka, ktorý zabezpečuje odvetranie. Byty na opačnej
tichšej strane mali priame odvetranie kúpeľní
oknom na fasáde. Vzhľadom na výšku stavby
by sme radi zdôraznili, že dom je od začiatku vybavený ústredným kúrením a dodávkou teplej vody. Všetky byty mali telefónne
prípojky. Na prízemí sa nachádzala transformačná stanica, ktorá zásobovala elektrickou
energiou Manderlu, ale aj priľahlé ulice.
Vonkajší vzhľad Manderly bol v čase
svojho vzniku nanajvýš aktuálny a pôsobil
luxusne. Predstavuje absolútne výnimočnú
stavbu a medzník vo vývoji filozofie bývania
v slovenskom veľkomeste. ●
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Staromestský byt
v novom šate
Štefan Dolinay
realitný maklér
RE/MAX Diamond
stefan.dolinay@re-max.sk
0944 333 983

V

lete minulého roku ma oslovila
klientka, ktorá potrebovala predať
dedičstvo - výnimočnú nehnuteľnosť,
akých už nájdeme v Bratislave iba niekoľko.
Jednalo sa o 3-izb byt v najstaršom historickom bytovom dome na Mariánskej ulici.
Tento byt mal už vtedy špecifickú atmosféru a históriou doslova dýchal. V rodine pôvodných majiteľov bol už celé desaťročia.
Množstvo veľmi zachovalých pôvodných
prvkov a vzhľadom na svoj vek aj slušný stav
boli atribútmi ktoré ma presvedčili, že o nehnuteľnosť bude veľký záujem. S pôvodnou
majiteľkou, ktorá mala k bytu veľmi silný
citový vzťah sme sa dohodli, že v prípade

veľkého záujmu budeme preferovať klienta,
ktorý nehnuteľnosť ocení, ideálne nebude
byt prenajímať a dokáže zachovať bytu jeho
staromestskú tvár aj naďalej. O byt bol naozaj
očakávaný záujem a desiaty klient v poradí,
ktorý sa ozval po dlhom váhaní a prehodnocovaní byt kúpil. Bola to láska na prvý pohľad
? Niečo mi naznačovalo, že áno, avšak dlhý
čas rozhodovania a niekoľko dodatočných
obhliadok mi túto domnienku nepotvrdzovalo, napriek tomu si myslím, že tá iskra sympatií prebehla už na prvej obhliadke. Keď sme
o niekoľko dní podpísali Rezervačnú zmluvu,
vedel som, že byt si našiel presne takého nového majiteľa, akého si predávajúca priala.
Po úspešnom ukončení obchodu k spokojnosti oboch klientov nasledovali dlhé zimné mesiace, kedy sa byt pretváral do svojho
dnešného obrazu.
Keď mi koncom marca volal nový majiteľ
a pozval ma, aby som sa prišiel na byt pozrieť,
bol som nadšený, že aj po niekoľkých mesiacoch a rýchlom každodennom živote si môj

rekonštrukcia
vanú v stene s viditeľne vyrazeným rokom
1894, čo je približný rok, kedy sa bytový dom
na Mariánskej postavil. Dispozične byt ostal
prakticky v pôvodom stave, jedinou zmenou
je zamurovanie pôvodného okna z kuchyne na chodbu čím vznikol odkladací priestor
pre oblečenie. Funkčné pôvodné kachle budú
dotvárať príjemnú atmosféru predovšetkým
v zimných mesiacoch, v letných mesiacoch
je k dispozícii súkromný zelený dvor vo vnútrobloku, kde je možnosť posedieť a zrelaxovať – na skutočnosť, že sa nachádzate v centre mesta rýchlo zabudnete. Jedinečný bytový
dom na Mariánskej ulici sa teší aj dobrým susedským vzťahom, čo je na spoločnom dvore aj vidieť. Myslíte si, že sa rekonštrukcia
bytu na Mariánskej podarila? Tu sú fotografie, ktoré z časti zachytávajú atmosféru tohto
staromestského unikátu. ●

klient našiel čas na šálku
čaju v jeho novom prerobenom byte.
Ako byt vyzerá? Jednoducho úžasne. Pri
rekonštrukcii sa podarilo zachovať množstvo
pôvodných prvkov, dvere boli prebrúsené
a dostali orechovo-hnedú farbu. Podlahy boli
zbrúsené a nalakované a k dverám sa skvele hodia. Zvyšok bytu je ladený v prevažne bielej farbe a pôsobí mimoriadne vzdušne. Pôvodná tehla bola priznaná v kúpeľni
a vynikajúco korešponduje s lesklým bielym obkladom ktorý svoju inšpiráciu nachádza v pôvodných staromestských bytoch. Pri
rekonštrukcii jedna tehla vypadla , nájdete ju v obývacej miestnosti priamo zamuroPošlite nám fotografie vašej
rekonštrukcie nehnuteľnosti na adresu
redakcie alebo priamo na Facebook
stránku RE/MAX Diamond. Určite
najkrajšie unikáty odmeníme peknou
cenou.
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Kam v Starom Meste…..

NA ŠÁLKU KÁVY
Katarína Packová, Redakcia časopisu Špacírka

K

eď sa povie slovo KÁVA, väčšina z nás
si predstaví lahodnú vôňu a chuť tekutiny, ktorá neodmysliteľne patrí
k našim každodenným rituálom v podobe
ranného budíka, povzbudenia v práci, či iba
príjemného posedenia s priateľmi.
História kávy nás privádza do Etiópie,
kde prvé účinky kávy skúsili mnísi ešte v deviatom storočí. Do Európy sa káva dostala
až omnoho neskôr, kedy sa prvotne predávala v lekárňach ako liek, až následne začali
vznikať prvé kaviarne.
Dlhé roky sa vedú najrôznejšie diskusie,
či káva škodí alebo prospieva nášmu organizmu. Na dávku kofeínu reaguje každý organizmus individuálne. Niekto pije kávy viac, niekto menej a niekomu nechýba vôbec. O káve
sa hovorí, že podporuje aktivitu mozgu, taktiež je všeobecne známe, že má povzbudzujúce účinky, zlepšuje koncentráciu a zmierňuje nervozitu. Káva nielen zvyšuje krvný tlak,
ale zároveň podporuje činnosť metabolizmu,

čím napomáha k chudnutiu. A pretože s príjmom kofeínu dochádza k zvýšeniu hladiny
dopamínu, cítime sa pri pití kávy dobre naladení a uvoľnení. Negatívne účinky v tomto
článku vynecháme, pretože pijeme iba kvalitnú a dobre pripravenú kávu. A v neposlednom rade sme jej milovníci.
V Starom Meste sa dá káva vychutnať
takmer na každom rohu. Degustovať môžete v kamenných kaviarňach alebo len tak,
na „stojáka“, v tých mobilných. Záleží na tom,
koľko času máte. A tých mobilných sa báť vôbec nemusíte. Miestni baristi presne vedia,
ako sa má dobrá káva pripraviť a vy môžete
následne rýchlo utekať za povinnosťami s papierovou šálkou v ruke.
Ak si však kávu najradšej vychutnávate
v príjemnom prostredí, máme pre vás niekoľko inšpirácií. Čerstvo praženú kávu oceníte
v kaviarni Casa del Caffe na Dunajskej ulici. V prípade, že vám ich káva naozaj zachutí, môžete si ju zakúpiť aj spolu so všetkým

kam v starom meste

potrebným sortimentom a následne pripravovať kávu v pohodlí domova.
Ďalšou dobrou kaviarňou, kde vám pripravia tento lahodný mok z čerstvo upražených zŕn, je Caffe 4U. Je ukrytá v uličke
na Obchodnej a dúšky kávy si môžete vychutnať v útulnom interiéri alebo na slnečnej terase.
Mad drop je treťou odporúčanou kaviarňou. Nenápadná kaviareň na Radlinského ulici. Pokiaľ hľadáte miesto, kde si dáte príjemnú
kávu a niečo sladké k tomu, ste na správnom
mieste. Táto kaviareň si vás určite získa.

My sme to doma s priateľom skúsili ešte
trocha netradičnejšie. Už nejaký ten mesiac
si kupujeme zelené zrná kávy. Doma si ju
v malej pražiarničke čerstvo upražíme, pracne zomelieme a uvaríme si chutnú tureckú
kávu v džezve. Príprava tejto kávy je pomerne časovo dosť náročná, ale zato chutí omnoho lepšie, a tiež na duši hreje pocit dobre vykonanej práce.
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi sa otvárajú a zapĺňajú terasy kaviarní. Kto by už nemal rád takéto príjemné posedene. Kombinácia
kávy, slnečných lúčov a dobrej spoločnosti
vám určite spríjemní aj náročný deň. Pokiaľ
ide o nehnuteľnosti, tie sú zase našou „šálkou
KÁVY“. Pokiaľ potrebujete poradiť alebo pomôcť, poďte si ju vychutnať k nám J ●
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Byt na papieri
NEEXISTUJE
Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie
RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk
0905 290 141

„Rád by som predal svoj byt, príďte si ho obzrieť a poviete mi, čo by som za neho mohol
dostať!“. Úprimne, túto vetu počujeme veľmi
radi, najmä však ak sa jedná o klienta na odporučenie. A nebolo tomu inak ani v prípade, o ktorom vám dnes porozprávam. Na našu
prvú návštevu sme si pripravili všetky podklady a hneď nám bolo jasné, že sa jedná o nadstavbu krásneho bytového domu v bratislavskom centre. Byt bol práve čerstvo dokončený,
dokonca prestreté na stole a ustlané v spálni.
Keď sme si prezerali fotografie z prvého fotenia, do mezonet-u s krásnou terasou a výhľadom na Slavín sme sa zamilovali znova.
Aké však bolo majiteľove prekvapenie, keď
sme mu vysvetlili, ako bude prebiehať predaj
a prečo je táto nehnuteľnosť iná ako tie, čo bežne predávame. Byt totiž neprešiel kolaudáciou.
Napriek tomu, že by vám stačilo si priniesť iba
zubnú kefku a bývať, bohužiaľ dokumentácia
k bytu nás presvedčila, že opäť nepôjde o jednoduchý predaj. V podstate môžeme povedať,
že bez kolaudácie byt na papieri vlastne
neexistuje. Nepodlieha výkonu správy a koniec koncov by ste v takejto nehnuteľnosti ani
nemali bývať, nakoľko až samotná kolaudácia
určí, na aký účel je možné tento byt využívať.

Aké skvelé by bolo požiadať majiteľa
tohto skvostu v Starom Meste, aby ešte pred
predajom vyriešil kolaudáciu. On by to urobil
aj veľmi rád, avšak....
Podľa zákona sa však až v okamihu vydania kolaudačného rozhodnutia
stáva osoba „papierovým“ vlastníkom
bytu. Museli sme majiteľa taktiež informovať o jeho povinnosti zaplatiť po predaji bytu
takisto aj daň z príjmu spolu s odvodmi v celkovej výške 33% zo zisku (z rozdielu, čo do
nehnuteľnosti investoval a za čo ju predal).
Po všetkých týchto aj nemilých informáciách sme začali premyslene konať. Rozhodli
sme sa nájsť v prvom rade záujemcu. A podarilo sa. V tej chvíli sme však stáli zoči voči novej
situácii zapríčinenej nezrealizovanou kolaudáciou. Kupujúci súhlasili, že kúpia byt neskolaudovaný, mali však v pláne ho obratom prenajať.
„V tejto chvíli by to bol však prenájom
na čierno,“ poradila som jej. „Ani nie tak vzhľadom k daniam, ale vzhľadom k tomu, že prenajímate priestor na bývanie, keď ho ešte
kolaudácia na bývanie neurčila.“ V tomto prípade vznikli takmer najdlhšie kúpne zmluvy v mojej praxi. Každý krok a každé uvoľnenie financií bolo podmienené následným
postupom v kolaudácii a poviem vám úprimne, bolo obrovskou výhodou, že naši kupujúci
disponovali vlastnými prostriedkami vo výške kúpnej ceny, pretože skutočne neviem,
čo by nám na to povedala banka, ak by boli
nútení financovať prostredníctvom hypotéky.
Dnes máme po kolaudácii a po predaji
dvoch spokojných klientov, predávajúceho
v Amerike a kupujúcich v Prahe. Byt sa bude
čoskoro prenajímať, ak by mal niekto z vás
záujem. ●

historka

Oznam pre predávajúcich!
Mgr. Katarína Suchá
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
katarina.sucha@re-max.sk
0915 780 844

M

ilí naši predávajúci, v prípade, že uvažujete o predaji vašej nehnuteľnosti
alebo ste sa do neho už naplno pustili, nezabudnite si skontrolovať správnosť a aktuálnosť informácií na Liste vlastníctva (LV)
k vášmu bytu, či domu. Častokrát sa v našej
praxi stretávame so situáciou, že osobné údaje
predávajúceho na liste vlastníctva nie sú aktuálne, t.j. nezhodujú sa s jeho aktuálnym občianskym preukazom. Takáto „maličkosť“ vie
narobiť komplikácie v celom procese a môže
predĺžiť proces predaja aj o niekoľko mesiacov.
S mojimi klientami sme mali v januári
tohto roku podobnú skúsenosť a našťastie sme
im dokázali ušetriť niekoľko týždňov stresov
a vyčkávania. Na liste vlastníctva chýbali niektoré osobné údaje pani majiteľky. Upozornila
som ju na to hneď v úvode našej spolupráce
pri spoločnej kontrole LV a vzápätí sme spoločne podali žiadosť o doplnenie chýbajúcich
údajov na Okresnom úrade, katastrálnom odbore. Ako to s našou štátnou správou už býva,
má minimálne 30 dní na akúkoľvek akciu,
resp. reakciu. Keďže sme boli dostatočne dôslední, komunikatívni, a chvíľami až otravní,
tak nám rodné priezvisko, dátum narodenia
a miesto trvalého pobytu majiteľky doplnili

asi za 3 dni. Kupujúci, ktorí financovali kúpu
prostredníctvom hypotekárneho úveru s našou pomocou doložili LV včas a v jeho úplnosti, a tak sme predišli zdĺhavému procesu, ktorý
by nepotešil ani jednu zo zúčastnených strán.
Takže milí predávajúci, ak ste sa stihli
zosobášiť, zmeniť si trvalé bydlisko po presťahovaní sa do krásneho rodinného domu,
prípadne ste si nejakým zázrakom zmenili dátum narodenia (lebo život prináša aj zázračne bizarné situácie), nezabudnite tieto zmeny nahlásiť na katastri nehnuteľností,
aby ste predišli nepríjemnostiam a zbytočne zdĺhavému procesu. Aktuálne informácie o Vašom liste vlastníctva si viete zistiť tu:
https://www.katasterportal.sk/kapor.
Ak by ste zistili, že máte chybné údaje na liste vlastníctva a neviete si rady alebo
by ste uvítali, aby za Vás cely proces vyriešil
niekto iný, pokojne nás kontaktujte, my ponúkame našim klientom široké spektrum služieb a sme tu vždy pre Vás. ●
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Jarná inšpirácia
Laura Šimeková
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
laura.simekova@re-max.sk
0948 096 040

P

richádza jar a s ňou aj chuť niečo zmeniť, zrekonštruovať alebo len dodať
trocha farieb a oživiť tým váš domov.
Uvažujete nad spestrením vášho bytu? Rozmýšľate nad niečím, čo by mohlo vášmu domovu dodať šmrnc? Prinášame vám inšpiráciu ako si vlastnoručne spraviť na stenu
umelecké dielo, ktorým môžete konkurovať
špičkovému dizajnérovi. Ak vás už omrzeli
jednofarebné steny, inšpirujte sa geometrickými tvarmi, ktoré vašu miestnosť rozžiaria.
Ako krok číslo jeden je dôkladne si premyslieť aké tvary zvolíte a v akej kombinácii.
Tieto tvary si môžete vytvoriť podľa vašej
fantázie svojpomocne prostredníctvom maliarskej lepiacej pásky. Ďalším dôležitým
rozhodnutím je určenie farieb tak aby dokonale oživili priestor a vytvorili pôsobivý
efekt. Klasikou alebo minimalistickým štýlom je kombinácia bielej a čiernej, avšak netreba sa báť a pohrať sa napríklad s pastelovými farbami. Budete potrebovať valčeky
a štetce na maľovanie, rôzne farby na stenu,
maliarsku lepiacu pásku, ktorá nepoškodzu-

je omietku a igelit alebo látku, ktorou ochránite podlahu od fľakov. Kým začneme tvoriť očistíme stenu od prachu a prípadných
fľakov. Ideálny podklad je neutrálny a to
biely, šedý alebo béžový. Následne začneme na umytú alebo na novo natretú stenu
nalepovať maliarsku pásku a vytvárame tak
rôzne štvorce, trojuholníky, mnohouholíky
a ďalšie. Ak pásku na stene necháte, máte
možnosť vďaka spodnej určenej farbe vytvoriť jemnejšie alebo jasnejšie prechody medzi
jednotlivými vytýčenými segmentmi alebo
ju po častiach odliepajte a farby k sebe pekne
poukladajte. Prichádza na rad ten najzábavnejší krok, kedy sa môžete vyhrať s farbami
podľa vašej fantázie. Na záver sa po odlepení
pásky ukážu čisté ostré línie alebo prechody
základnej farby. Ešte malá rada pre vás: ak si
budete zdobiť steny geometrickými tvarmi
nezabudnite na ostatné kúsky v miestnosti,
akým je napríklad koberec, ktorý by nemal
vynikať podobnými geometrickými tvarmi,
pretože váš dizajnérsky výtvor by stratil
na svojej výnimočnosti. ●

rady nad zlato

Ako pripraviť

byt na predaj
Andrea Richardson
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
andrea.richardson@re-max.sk
0949 421378

C

hystáte sa predávať?
Poradím
vám,
ako viete malými trikmi zapôsobiť
na názor kupujúceho a samozrejme
ovplyvniť aj výšku ceny, za ktorú
sa daná nehnuteľnosť predá. Váš
byt sa pri predaji
totiž stáva takým istým produktom, ako
napríklad auto alebo
nábytok. Musí vyzerať
dobre. Kúpa nového domova je veľmi emocionálna záležitosť, a záujemcu dokážu pri finálnom
rozhodovaní ovplyvniť práve malé detaily.
Pred predajom bytu spravte dôkladné jarné
upratovanie, poutierajte prach, vyperte záclony. Dôrazne odporúčam z bytu odstrániť
viditeľné zbytočnosti a haraburdy, ako napríklad naukladané papiere na kuchynskom
stole, staré časopisy, škatule od spotrebičov
a podobne. Rodinné fotky a sentimentálne
predmety načas odložte, nakoľko kupujúci si radi predstavia vašu nehnuteľnosť ako
ICH potencionálny domov. Oplatí sa aj niekam dočasne odniesť nadbytočný nábytok,
ktorý zbytočne zmenšuje najmä tie malé
byty, a otvoriť takto trochu priestor. Farba

stien pôsobí najlepšie v neutrálnych farbách,
ak máte steny vymaľované tmavými farbami, radšej tú vínovú červenú farbu v spálni
premaľujte. Nemusíte dúfať, že bude vyhovovať vkusu kupujúceho. Čistý a vyprataný
byt pôsobí, že ste sa o neho dobre starali
a že vám na ňom záleží. Cez byt
by sa malo dať prechádzať
súvislom smere bez narážania do rohov alebo nábytku, ktorý
je v ceste. Izby
majú mať jasne
definovateľný
účel, aj keď ste
napríklad využívali hosťovskú
izbu ako šatník,
alebo garáž ako
pracovňu. Z balkónu
odpracte
všetko, čo tam nepatrí, odstráňte vysušené kvety a pozametajte.
Vhodne umiestnené zelené
rastliny vždy zabodujú nielen na balkóne. V čase obhliadky sa vyvarujte vyprážania rybieho filé a aromatických jedál. Vôňa
predáva tiež. Určite aspoň pol hodinu pred
obhliadkou vyvetrajte a zapáľte vonnú sviečku. Skladovacie priestory sú kľúčovým faktorom pri kúpe bytu, preto upracte vstavaný
šatník tak, aby bolo vidieť potenciál úložného priestoru. Vyčistite odtoky a sklopte
záchodovú misu. Predsieň by mala byť priechodná a uprataná, je to prvé miesto, cez
ktoré sa vstupuje dnu a udáva tón obhliadky.
Skúste sa vžiť do pozície kupujúceho, čo by
ste si pri kúpe všímali vy? Je skutočne vidno maximálny potenciál vášho bytu? ●
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naše banky

Kto to zaplatí?

A ako?
David Kukan
realitný maklér

RE/MAX Diamond
david.kukan@re-max.sk
0908 126 718

S

me v očakávaní. Kto? No predsa predávajúci aj kupujúci, banky aj makléri,
ekonómovia aj novinári. Asi to netreba
dramatizovať, no čakajú nás nemalé zmeny
na trhu s nehnuteľnosťami. Banky ako silný
faktor, ovplyvňujúci už teraz rozkolísaný trh
s bytmi a domami, na svojich klientov chystajú zmeny v súvislosti s ich bývaním. Na kupujúcich sa budú od 1.7.2018 klásť radikálne
väčšie nároky.

Zmena č. 1:
Nové výšky LTV
V súčasnosti môžu banky poskytnúť úvery
nad 90% LTV (Loan To Value – pomer výšky
úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti)
v maximálnom objeme 10 % zo všetkých hypoték a zároveň 40 % zo všetkých úverov nad
80 % LTV, čiže hodnoty zakladanej nehnuteľnosti akceptovanej bankou. Od 1.7.2018 banky už nebudú môcť vôbec poskytovať úvery nad 90% hodnoty nehnuteľnosti. Zároveň
sa postupne bude znižovať počet úverov
na bývanie od 80% do 90% LTV na konečnú úroveň 20% zo všetkých poskytnutých.
Po 1.7.2018 to bude 35%, od 1.10. tento pomer
klesne na 30%, od 1.1.2019 na 25% a konečných 20% bude platiť od 1.4.2019.

Zmena č. 2:
Nový regulačný prvok – tzv. DTI
Najzásadnejšou zmenou na hypotékach,
ktorá nás čaká od 1.7.2018, bude DTI (Debt
To Income - pomer celkového dlhu k čistému
ročnému príjmu). Tento parameter bude stanovovať, aké maximálne úverové zaťaženie
bude môcť mať žiadateľ o úver. Bude ho určovať čistý ročný príjem a koeficient, ktorý
stanoví túto maximálnu úverovú angažovanosť žiadateľa o hypotéku. Národná banka
Slovenska tento koeficient určila číslom 8.
V praxi to bude znamenať, že ročný príjem
jednotlivca vynásobený číslom 8 určí maximálnu výšku hypotéky, ktorú bude môcť dostať od banky. Ak tento žiadateľ bude mať
v tom čase aj iné úvery, od tejto maximálnej
sumy sa odpočítajú. V prípade kreditných kariet a povolených prečerpaní na účte sa odpočíta 20 % z ich úverových rámcov. DTI
budú okrem bánk musieť sledovať aj ostatní
poskytovatelia úverov a leasingov.

Príklad výpočtu DTI – maximálneho
úverového zaťaženia žiadateľa
o hypotéku
Žiadateľ o úver s čistým mesačným príjmom
1000 Eur v prípade, že nemá žiadne iné úve-
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naše banky
ry, môže dostať hypotekárny úver maximálne vo výške 1000 Eur x 12 x 8 = 96 000 Eur.
Ak by mal tento žiadateľ aj spotrebný úver
so zostatkom napríklad 5000 Eur, tak maximálna výška jeho nového úveru na býva-

nie bude už len 91 000 Eur. Keby sme k tomu
prirátali ešte kreditnú kartu s limitom 2500
Eur, bude odpočítaných 20% z tejto sumy, čiže
ďalších 500 Eur, takže maximálna výska nového dlhu žiadateľa by bola 90 500 Eur.

Dopad zavedenia DTI na nové
úvery
Tieto zmeny, ktoré prídu do platnosti
od 1. 7. 2018, sa dotknú až úverov, ktoré
budú schvaľované od tohto termínu.
Tzn. že do 30. 6. 2018 budú banky
poskytovať hypotéky podľa súčasných pravidiel.
Jeden by povedal: „ Poďme
rýchlo kupovať, kým sa dá!“
Ja by som však poradil skôr
predávajúcim. Ak chcete získať predajom maximálnu
cenu za vašu nehnuteľnosť,
rýchlo si nájdite zodpovedného makléra a predávajte
práve teraz, kým vám banka
nezačne potenciálnych kupujúcich selektovať týmito prísnymi novými kritériami. ●

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.

L

J

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.

