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BAROMETER ATRAKTIVITY
alebo prieskum možností bývania.
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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Tentokrát sa pozrieme bližšie na klasický 3 izbový panelový byt na Beňadickej ulici v Petržalke,
podlahová plocha bytu 77,19 m2 plus lodžie 9,6m2.
samostatným WC a dvoma lodžiami. K bytu patrí
pivnica.
Nevýhody: žiadne

STAV BYTU A BYTOVÉHO DOMU:

POLOHA A ORIENTÁCIA BYTU:
Výhody: Obľúbená a žiadaná časť Petržalky - Lúky
s množstvom zelene. Na skok od bytu je napr. jazero Veľký Draždiak, ktoré ponúka dostatok aktivít
aj relaxu. Pre športuchtivých je k dispozícii hrádza,
cyklistický chodník aj tenisový areál. V blízkosti medicínske centrum Medisimo, Univerzitná nemocnica Bratislava na ulici Antolská, lekáreň, základná aj
stredná škola. Z Petržalky je výborné dopravné spojenie MHD a taktiež ľahká napojenosť na diaľničný obchvat. Bezproblémové verejné parkovanie.
Samotný byt sa nachádza na ideálnom 4. poschodí z 12., s východno /kuchyňa s menšou izbou/ - západnou orientáciou /dve väčšie izby s lodžiami/.

Výhody: Bytový dom je panelový. Je vo veľmi dobrej kondícii. Zateplený, obnovené spoločné časti
a brány, výťahy - 2x, osobný a nákladný. Vo všetkých spoločných priestoroch sú vymenené plastové okná. Na poschodí je po 6 bytov. Samotný byt je
po čiastočnej rekonštrukcii: plastové okná, rozvody vody, obložkové zárubne, laminátové plávajúce
podlahy a bezpečnostné vchodové dvere.
Nevýhody: žiadne
Hlavné benefity bytu: priestranný byt s veľkými
lodžiami, východná orientácia, ideálne umiestnenie v bytovom dome, výborné dopravné spojenie
MHD, bezproblémové parkovanie
Tento priestranný 3 izbový byt sa predal za
134 900 EUR (1 747 EUR/m2).

Nevýhody: žiadne

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Výhody: Klasické dispozičné riešenie s tromi nepriechodnými izbami, kuchyňou, chodbou, kúpeľňou,
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Zuzky Mičovej
Aj tento ročník – už štvrtý, by
sme vám chceli priniesť náš
pohľad na realitný trh a na
nové trendy v bývaní. Tak
ako v každom čísle vám predstavujem oborníkov z tímu,
ktorý už 10ty rok pracuje usilovne na tomto trhu – a teda
ich musím pochváliť. Obhájili
sme titul najlepšej kancelárie
regiónu za rok 2018 a navyše
naša značka RE/MAX získala už
druhý rok po sebe ocenenie, ktoré ma
teší najmä preto, že je od zákazníkov.
Získali sme vlajku Najdôveryhodnejšia
značka, čo v realitných službách nie je
vôbec maličkosť. Za všetko sú zodpovední naši klienti, ktorí ocenili fakt, že
sme ODBORNÍCI ZAMERANÍ NA RÝCHLY
A BEZPEČNÝ PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ.

8

Obchodnícka historka
str. 15
Každá nehnuteľnosť má svoj príbeh

TUTOEKOsáčky na opakované použitie

A

j vám zdvíhajú tlak v poslednej dobe
tak časté správy o dopadoch zamorenia našej planéty plastickým odpadom? A čo „tony“ plastu, ktorý denne vynášame z našich domácností do kontajnerov?
Napríklad jeden mikroténový sáčok má
priemerne živostnosť asi 20minút, a pri pravidelných nákupoch v potravinách ich týždenne minieme desiatky.
Práve mikroténové sáčky, áno tie, do
ktorých si denne vážime ovocie v potravinách - sa dá nahradiť trvácnejšími a krajšími TUTOekosáčkami na opakované použitie. TUTOekosáčky sú aj zmysluplné: vďaka
nemu oprašujú svoje remeslo krajčírky-dôchodkyne v okolí Prešova. Každé balenie sáčkov podpísala konkrétna pani, ktorá sáčok
ušila a zabalila.
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MIKROTÉNOVÉ SÁČKY MÔŽEME
NAHRADIŤ TRVÁCNEJŠÍMI A KRAJŠÍMI
TUTOEKOSÁČKAMI
NA OPAKOVANÉ POUŽITIE
Takže, ak si po spoplatnení plastových
tašiek zvykáme nosiť vlastné plátenky či sieťovky, môžeme k ním prihodiť aj ekosáčky a problém s prebytkom zbytočného mikroténu je vyriešený. Ak aj nie na celej planéte,
v našej domácnosti určite. ●
www.tutoeko.eu
info@tutoeko.eu
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architektúra

NÁLADY FASÁD

Kamenného námestia
Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag
realitný maklér

reinterpretácie fasády bývalého Hotela Kyjev
s názvom Hotel Kyjev Deconstructed od autora Lousy Aubera. Z fasády zavretého hoteRE/MAX Diamond
la sa tak stalo obrovské umelecké dielo, jedno
tomas.freytag@re-max.sk
z najväčších v Európe, ktoré zároveň svojím
0908 508 801
motívom “kruhom” s rešpektom odkazuje na
architektúru autora, ktorý kruh vo svojim
diele často používal.
priebehu tohtoročného leta sa zauVerejný priestor Kamenného námestia
jímavým spôsobom zmenila podoba a jeho blízkeho okolia dotvárajú v ostatných
Kamenného námestia. Na fasáde Ho- rokoch aj nástenné veľkometrážne maľby
tela Kyjev, ktorý je súčasťou jedinečného mo- s voľným umeleckým prejavom - muraly, na
dernistického komplexu budov sa citlivým ktoré by sme vás radi upozornili. Tieto proa zároveň výrazným spôsobom realizovalo jekty vznikajú v rámci unikátneho projektu
street artového dielo “Hotel Kyjev Decon- Street Art Gallery.
structed” Samotný Obchodný dom a hotel
Mural art je súčasný umelecký smer zana Kamennom námestí charakteristický
meraný na veľkoplošnú maľbu na
pokojnou pešou pasážou smesteny vo verejnom priestore.
rom na Rajskú ulicu a veľkoNa rozdiel od street artu
lepými hmotami budov
či grafitti, ktoré vzniobloženými spišským
kajú väčšinou ako
travertínom je oznailegálna aktivita,
čovaný ako najmuralartové diepozoruhodnejší
la sa realizujú
komplex postana obejdnávvený v Bratiku.
slave v druhej
Pri tvorpolovici 20. Stobe
muralov
sú používané
ročia. Autorom
je architekt Ivan
moderné techMatušík, ktorý
nológie a matevyhral súťaž na
riály. Oproti sporiešenie areálu Kamínanému stret
artu sa namiesto
menného
námestia
foto: Mgr. Art. Jaroslav Mackov
v roku 1960 ako 30 ročpoužívnia sprejov poný. Stojí za povšimnutie ako
užíva ručné nanášanie
nadčasovo pôsobia tieto stavby
farieb štetcami a valčekmi.
po 50 rokoch od ich realizácie.
Mural “Learn to fly The never ending
V rámci 8 ročníka Bratislava Street Art
Festivalu, ktorého zámerom je dotváranie process of gaining freedom” sa nachádza na
mestského priestoru sa realizoval koncept stene domu na Dunajskej ulici. Dielo vytvoril

V
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foto: Mgr. Art. Jaroslav Mackov

architektúra

v tomto roku svetoznámy taliansky umelec
Millo (Francesco Camillo Giorgino) a “Learn
to fly” patrí medzi vrcholové streetartové realizácie na Slovensku.
Jeho veľkoplošné nástenné maľby sú charakteristické motívmi postáv, včlenenými
medzi prvky architektúry v mestskom prostredí. Millo sa v rámci svojej tvorby zúčastnil mnohých umeleckých festivalov výtvarného umenia a mimoriadnych umeleckých
podujatí na celom svete. Jeho muraly sú
v USA, Rusku, Číne, Austrálii, Thajsku, Argentíne, Čile, Maroku, Španielsku, Portugalsku, Ukrajine, Holandsku, Poľsku, Litve, Bielorusku, Ukrajine a samozrejme v Taliansku.
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Ďalšie dielo, ktoré vzniklo v roku 2018 sa
nachádza na Rajskej ulici a je od poľského autora žijúceho v Manchesteri tvoriaci pod menom Tank Petrol.
K tvorbe muralov prešiel z graffiti scény
a jeho tvorba je charakteristická používaním
šablón, typografiou a tradičnou maľbou.
Venuje sa témam emocií, ktorú vyjadruje rozmanitými ženskými postávami. Tankpetrolove nástenné maľby sú viditeľné
v krajinách po celom svete, vrátane Islandu,
Malajzie, Ruska, Francúzska, Nemecka a Luxemburska.
Umenie teda nevisí len v galériách, ale obdivovať ho môžete pri prechádzke mestom. ●

05/03/2019 21:23

6

urban style

„Urban style“ v bývaní
alebo aké bývanie sa páči

slovenským „hipsterom“
Mgr. art. Matej Hríbik
realitný maklér
RE/MAX Diamond
matej.hribik@re-max.sk
0908 570 702

V

zhľad bytov ovplyňuje životný štýl
obyvateľov, či už aj mnohé nové povolania, na ktoré človek častokrát potrebuje len počítač, telefón a byť online. Čiže
môže klasickú kanceláriu vymeniť za obľúbenú kaviareň alebo komunitné miesto.
Momentálne trendy v bývani a zariaďovanie bytov aj na Slovensku sú ovplyvňované svetovými trendami, ktoré samozrejme

SPACIRKA-14.indd 6

prichádzajú s veľkých metropol ako je napr.
New York. Výrazy ako Industrial look, urban
style, hipster style či vintage look sú už aj
u nás nejakú dobu známe. Nejakým oneskorením svetové trendy prichádzajú aj do menších miest, kde môžu vzniknúť isté špecifiká
daného kraja. Fúzie lokálnych štýlov s tými
globálnymi.
Trendom v interiéri bytov aj na Slovensku sa stáva nezávislosť, voľnosť a vytváranie odlišností, kvalita a autentickosť. Teda aj
u nás ustupuje dopyt konzumu rovnako ako
ustupuje dopyt po čomkoľvek beztvárnom vyrábanom v masových sériach. Naopak vzniká
dopyt po vytváraní nábytkov na mieru “hand
made”. Alebo pretváranie starého nefunkčného predmetu na “nový”. Teda zároveň to dáva
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urban style

Už aj pri rekonštrukcii
bytu sa citlivejšie
pristupuje
k pôvodným prvkom.

zachované aj po rekonštrukcii. A teda aj výrobcovia nových zariaďovacích prvkov majú
zvýšený dopyt po kvalitnejších modeloch
z ušľachtileiších materiálov. Ako napríklad
práve tie keramické vypínače a zásuvky , ktoré boli v koncom munulého storočia na “pokraji vyhynutia”. Taktiež sa zmenil aj pohľad
na úpravu stien v bytoch. Trendy je odhaľovanie materiálu, z čoho je byt postavený: odhalené tehly alebo betón. To dodáva priestoru
autentický dojem, čo je v negácii s trendami
z minulosti, ako boli napríklad polystyrénové a keramické obklady v tvare kameňa alebo tehly. ●

foto: Mgr. art. Matej Hríbik

Ešte v nedávnej minulosti , po revolúcii
naopak sa ľudia zbavovali v interiéri všetkého, čo pripmínalo minulosť, či už tú relatívne
blízku alebo dávnejšiu. Teda z bytu išlo preč
všetko: drevené okná, žalúzie, zárubne, drevené parkety, smaltované samostojce vane,
krištálové, dýhované lustre alebo keramické
vypínače a zásuvky. Teraz sú toto všetko naopak vyhľadávané prvky, ktoré sú častokrát

foto: Mgr. art. Matej Hríbik

priestor a novú silu kreatívnym povolaniam –
drevár, stolár, dizajnér. Tak ako aj v stravovaní
sú vyhľadávané zdravé, chutné jedlá s jasným
pôvodom výroby, tak aj v bývaní je túžba mať
vybavenie, ktoré má svoj príbeh. Či už je to
repasovaná stolička z minulého storočia alebo
skriňa od prababičky v kontraste s lustrom od
kamaráta dizajnéra.
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právna poradňa

ČO S HLUČNÝMI

I
M
D
E
SUS
Martina Bojnanská
realitná maklérka

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

V

lastník nehnuteľnosti nesmie nad
mieru obťažovať susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.
O tomto hovorí Občiansky zákonník, § 127
odsek 1.
Ako sa však brániť, ak Váš sused nerešpektuje zákon a neprimerane Vás obťažuje
napríklad hlukom v čase nočného kľudu?

V prvom rade je vždy
na mieste DIPLOMACIA.

O nočnom kľude hovorí Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch č. 372/1990
Zb.z. v znení Zákona o ochrane zdravia ľudí,
ktorý definuje nočný kľud v čase od 22:00
hod. do 06:00 hod.

V tomto časovom úseku by miera hluku
vo vnútornom prostredí budovy nemala presiahnuť hladinu 30 decibelov a miera hluku
vo vonkajšom prostredí 45 decibelov.
Vy to viete, zákon o tom hovorí, ale Váš
sused sa tvári, že diskotéka o dvanástej v noci
je v poriadku? Bráňte sa!
V prvom rade je vždy na mieste DIPLOMACIA. Zaklopať u suseda a slušne mu vysvetliť, že ruší spánok iných vo veľa prípadoch naozaj zaberie.
Ak diplomacia zlyhá, riešením je zavolať
políciu. Je jedno, či mestskú alebo štátnu. Obe
zložky majú rovnaké právomoci a môžu rušiteľovi uložiť poriadkovú pokutu do výšky
33,- eur a to aj opakovane.
Ak sa nepokoje opakujú, je dobré upovedomiť mestské zastupiteľstvo a správcu bytového domu a podať podnet na riešenie na
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právna poradňa
domovej schôdzi. Ak je treba tak aj opakovane. Písomné žiadosti o pomoc pri riešení sporu neskôr pomôžu v prípade súdneho konania.
Ďalším krokom je podanie žaloby na súd.
Pred podaním žaloby by ste najprv mali susedov na rušenie ešte raz upozorniť a vyzvať ich,
aby s tým prestal a kópiu výzvy si treba nechať,
použije sa ako dôkaz. Ak totiž podáte žalobu na
súd, musíte vedieť, že dôkazné bremeno znášate Vy ako navrhovateľ. Treba si preto zabezpečiť výpovede svedkov, potvrdenia o opakovaných výjazdoch polície, sťažnosti na mestskom
zastupiteľstve a u správcu bytového domu

Ďalším krokom je podanie
žaloby na súd.
a najmä doklady o odmeraní hladiny hluku odborne spôsobilou osobou.
Ak však nepomôže ani rozhodnutie súdu
a tvrdé peňažné sankcie, niekedy Vám neostane nič iné, len osloviť realitnú kanceláriu
s predajom Vašej nehnuteľnosti a odsťahovať
sa do inej štvrte. ●

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.

J
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kam v Starom Meste

Kam do Starého Mesta

za burgrom?
Mgr. Katarína Suchá
realitná maklérka
RE/MAX Diamond
katarina.sucha@re-max.sk
0915 780 844

M

ilí Špacírčania, poďme sa spoločne
poprechádzať centrom nášho mesta
a ochutnajme pôvodom americké
dobroty, ktoré sú pripravované z domácich
ingrediencií, kvalitného hovädzieho mäsa
a čerstvej zeleniny. Áno, sú to obľúbené
BURGRE.

burgrovej večeri máte možnosť zostať a zabaviť sa pri drinkoch až do rána bieleho.
Slovo odborníka: Veľká porcia so štedrou
oblohou na americký štýl v tradičnom a obľúbenom bratislavskom podniku. Skvelá voľba.

Viaceré staromestské reštaurácie pripravujú kvalitné domáce BURGRE v rôznych prevedeniach a podniky sú plné hladných nadšencov. Ak máte chuť na skvelú pochúťku, ktorá
Vás nielen zasýti, ale jej konzumácia bude aj
zážitkom, navštívte odporúčané reštaurácie,
porovnajte a nájdite si ten váš obľúbený.

2. St. Germain
1. BeAbout

BeAbout patrí už medzi priekopníkov burgerovej kultúry v Bratislave, avšak stále si drží
svoje platné miesto v TOP reštauráciách s burgrami. Podnik razí štýl amerického dineru, kde
vám okrem kvalitného burgru servírujú aj veľkú porciu zlatistých hranoliek a cibuľových
krúžkov. Posedenie je príjemné a po výdatnej

SPACIRKA-14.indd 10

St. Germain si ako jeden z mála podnikov
v centre Bratislavy drží svoju vysokú kvalitu v jedlách, dezertoch ale aj v obsluhe už
viac rokov, takže hovädzí burger nemôže byť
nikdy zlou voľbou. Na burgri v St. Germain
je charakteristická špaldová žemľa, kvalitné čerstvé hovädzie mäso, chrumkavá slanina a takisto aj avokádová zložka, ktorá chutí
skutočne avokádovo. Hranolky v tomto prípade striedajú originálne zemiakové plátky
s typickou chuťou a najmä ich kombinácia
s pažítkovou smotanou je špecifická.
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kam v Starom Meste
Slovo odborníka: Veľmi jemne namleté voňavé hovädzie v parádne šťavnatej špaldovej
žemli. A veľký kopec slaninového a avokádového vytrženia. Nádherné jedlo.

3. Roxor

Roxor je jeden z podnikov, ktorý sa za relatívne krátky čas strmo vyšvihol na pozíciu kultového podniku a milovníci burgrov ho považujú za úplny TOP.
Roxor burger je v prvom rade obrovský
a takisto aj úplne charakteristický spomedzi
všetkých ostatných. Má jednoznačne najoriginálnejšiu žemľu s makovou posýpkou, hovädzie
mäso je ideálne šťavnaté a vlastnoručne vymiešaná majonéza je oázou sveta burgrov. K tomu
dva krát pražene hranolky a lahôdka je na svete. Burger z tohto podniku spoznajú milovníci
tohto jedla určite aj so zaviazanými očami.
Slovo odborníka: Najlahodnejší bratislavský burger z “hipsterskej” kategórie. Ani vaša
americká návšteva, ktorá pozná burgre ako
svoju dlaň nebude ľutovať.


Bratislavské Staré Mesto je plné kvalitných reštaurácií s burgrami, avšak aj za Dunajom v reštaurácií Freaks Burgers vás určite
nesklamú. Prejdite sa cez mosty do Petržalky, ochutnajte burger aj mimo centra a nájdite ten najlepší pre vás.

4. Freaks Burgers

Freaks je v celku nová prevádzka a nie je priamo v Starom meste, ale ukrývajú sa v nenápadnom priestore na Gessayovej ulici v Petržalke. Stoja však za zmienku najmä pre to, že
zvolili jasnú koncepciu - výber zložený iba
z kvalitných burgrov a raritkou je ich “špeciál”, ktorí testujú a schvaľujú priamo zákazníci
a navrhujú nové kombinácie vždy ručne robených omáčok. Jedinečné hranolky z batatov dodajú jedlu netradičný nádych a sú veľmi obľúbené.
Slovo odborníka: Zachovaná výnimočná
chuť ručne mletého kvalitného hovädzieho
mäsa, vždy veľmi citlivo doplnená kvalitnými
surovinami v kombináciách, ktoré prekvapia.
Nič len burger a vy. ●
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Poistenie

nehnuteľnosti
David Kukan
realitný maklér

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

V

iete, aký je rozdiel medzi poistením
domácnosti a poistením nehnuteľnosti? Ak, nie a nie ste si celkom istí,
prečítajte si nasledujúcich pár riadkov.
Nadobudnutie hnuteľného či nehnuteľného majetku môže trvať aj niekoľko rokov.
O to bolestnejšia je následná strata, ktorú
môžu vyvolať prírodné živly, alebo iné okolnosti. Veľakrát sa stane, že domov, v ktorom
sú vaše všetky úspory (často ešte aj tie nezarobené) je zničený behom krátkeho okamžiku a vy ani neviete kedy? kto? ako? alebo
čo? sa vlastne stalo. Čiastočný pocit bezpečia
vám môže poskytnúť poistenie majetku. Pred
jeho uzatvorením je dobré, aby ste poznali základné rozdiely medzi poistením domácnosti
a poistením nehnuteľnosti.

vstavané skrine. Poistiť si tak môžete aj garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky,
bazény a ďalšie iné vedľajšie stavby, spolu
s primárnou nehnuteľnosťou.

Proti čomu všetkému si môžete
poistiť majetok?
Zvyčajne je to proti výbuchu, úderu blesku, požiaru, pádu lietadla, vytopeniu
z vodovodného zariadenia, víchrici, krupobitiu, vandalizmu po vlámaní, lúpeži, krádeži, lavíne, zosuvu pôdy, pádu predmetov, ťarche snehu, povodni, zemetraseniu, nárazu
vozidla, vandalizmu, rázovej vlne, prepätiu,
dymu alebo atmosférickým zrážkam.

Čo je predmetom poistenia?
Medzi poistené veci pri poistení domácnosti patria všetky hmotné hnuteľné veci, ktoré
tvoria zariadenie bytu, rodinného domu alebo
chaty a slúžia na uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti,

Rozdiel medzi poistením domácnosti
a poistením nehnuteľnosti.
Poistenie domácnosti sa vo väčšine prípadov vzťahuje na všetky hnuteľné veci v domácnosti. Na nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, elektroniku, domáce
spotrebiče alebo veci osobnej potreby... Obrazne by sa dalo povedať, že všetko to, čo by
vypadlo z nehnuteľnosti, keby sme ju otočili
dole hlavou a potriasli. Naopak, poistenie nehnuteľnosti/budov chráni všetky múry domu
alebo bytu aj so stavebnými súčasťami, ako
sú napríklad okná, dvere, podlahy alebo aj
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PRI ZVAŽOVANÍ
POISTENIA, BY STE
SI MALI RIADNE
PREŠTUDOVAŤ
POISTNÉ PODMIENKY
UVEDENÉ V ZMLUVE,
ABY STE VEDELI PROTI
ČOMU VŠETKÉMU
STE CHRÁNENÝ A DO
AKEJ VÝŠKY.
a nachádzajú sa v mieste poistenia. Predmetom poistenia sú tak napríklad, okrem iného,
aj cennosti, umelecké diela a starožitnosti,
elektronické prístroje či cudzie veci nachádzajúce sa v mieste poistenia, ktoré upravuje
poistná zmluva a mnohé iné. V prípade poistenia nehnuteľnosti je predmetom poistenia
budova alebo vedľajšia stavba vo vlastníctve poisteného, taktiež sem patria aj stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie či
zásoby paliva vo vlastníctve poisteného, ak sa
nachádzajú na mieste poistenia. Prípadne sa
dá poistiť aj náhrobný kameň alebo aj skleník.

Miesto poistenia
Pri poistení domácnosti sa miestom poistenia
poväčšine chápe:
• byt v bytovom dome: miestom poistenia
sú aj priestory tvoriace príslušenstvo bytu
(pivnica, špajza). Taktiež garáž v pôdoryse bytového domu, v tom istom vchode
bytového domu v ktorom je byt a oplotený pozemok patriaci k bytu v bytovom
dome, na ktorý je priamy vstup z bytu
v bytovom dome
• rodinný dom, alebo byt v rodinnom dome:
miestom poistenia sú aj garáž v pôdoryse rodinného domu, vedľajšie stavby na

SPACIRKA-14.indd 13

rovnakom pozemku, garáž na rovnakom
pozemku ako je dom, oplotený pozemok
patriaci k rodinnému domu
• chata: miestom poistenia je aj garáž
v pôdoryse chaty, vedľajšie stavby na rovnakom pozemku, garáž na rovnakom pozemku ako je chata, oplotený pozemok
patriaci k chate
• miestom poistenia môže byť garáž alebo
vedľajšie stavby na inej adrese
Miestom poistenia pri poistení nehnuteľnosti je:
• poistená budova alebo poistená vedľajšia
stavba
• pozemok, na ktorom je poistená budova
alebo poistená vedľajšia stavba postavená
(miesto v poistnej zmluve určené adresou
alebo katastrálnym územím s číslom parcely (pozemku) na území SR)
• miestom poistenia pre prípad škody
vzniknutej na stavebnom materiáli je aj
zariadenie staveniska v mieste poistenia

Škody, ktoré sú z poistného plnenia
vylúčené
Vo väčšine prípadov poisťovne nepreplácajú škody, ktoré vznikli napríklad vedomou
nedbanlivosťou alebo úmyselným poistením, jadrovou energiou, ionizujúcim žiarením
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alebo kontaminujúcou rádioaktivitou, v súvislosti s vojnovými udalosťami, vnútornými
nepokojmi alebo štrajkom, sabotážou, teroristickým činom či represívnymi zásahmi štátnych orgánov.

MODERNÉ POISTENIA
PONÚKAJÚ MOŽNOSŤ
POISTIŤ SI V RÁMCI
POISTENIA MAJETKU
AJ ZODPOVEDNOSŤ
ZA ŠKODU.
Pri zvažovaní poistenia, by ste si mali
riadne preštudovať poistné podmienky uvedené v zmluve, aby ste vedeli proti čomu
všetkému ste chránený a do akej výšky.

Nezabúdajme ani na poistenie
zodpovednosti.

či ak pri bicyklovaní zrazíte človeka, respektíve, ak váš pes pohryzie suseda či spôsobí
dopravnú nehodu.).
Toto poistenie sa vzťahuje nielen na škody, ktoré spôsobí majiteľ nehnuteľnosti, ale aj
na všetky osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej
domácnosti. Preplatí tak aj škody, ktoré spôsobí jeho manžel či manželka alebo deti.

Pravidelne si kontrolujte poistnú
zmluvu.
Zmluva, ktorá je aktuálna dnes, o niekoľko
rokov už nemusí byť. Preto si zmluvu minimálne raz ročne prezrite, či poistná suma vyhovuje momentálnej hodnote nehnuteľnosti.
Okrem iného si aj osviežite, čo všetko máte
poistené.
Podpoisteniu sa môžete vyhnúť aj tak, že
si v poistnej zmluve nastavíte indexáciu, ktorá Vám bude zvyšovať poistné krytie (samozrejme aj poistné) podľa inflácie.
Poistenie majetku nijako nezabráni negatívnym udalostiam, ktoré ho môžu postihnúť, avšak môže aspoň zmierniť jeho dopady. ●

Poistenie majetku nemusí byť len o poistení nehnuteľnosti či domácnosti. Moderné
poistenia ponúkajú možnosť poistiť si
v rámci poistenia majetku aj zodpovednosť za škodu. Ak vytopíte suseda tým, že vám pretiekla voda
z vane alebo práčky a spôsobíte mu škodu, nepomôže, že bol
poistený. Poisťovňa mu síce
škodu uhradí, ale potom ju
prostredníctvom súdu bude
vymáhať od vás.
Preto sa odporúča mať
uzavreté aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá kryje tak zodpovednosť za
škody z držby vlastníctva nehnuteľnosti (ak napríklad spadne škridla zo strechy vášho domu
na susedove auto), ako aj z občianskeho života (ak napríklad zhodíte regál v obchode, pri lyžovačke, korčuľovaní
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PRÍBEH JEDNÉHO BYTU
Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie
RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk
0905 290 141

P

od názvami ulíc si vybavujem príbehy
rodín, zamilovaných nadšencov, pohádaných manželov, nadšených „odsťahovancov“ spod maminej sukne. Možno tomu
nebudete veriť, ale tí, čo tejto práci prepadli,
presne vedia, o čom hovorím. Čo nehnuteľnosť to príbeh, musím uznať, že vo väčšine
prípadov šťastný aspoň pri jeho konci.
Rozvod po mnohých rokoch manželstva
– keď hovorím mnohých, mám na mysli určite viac ako 20. Dôvod tejto rodinnej tragédie som sa dozvedela za starým kuchynským
stolom.
„Môj manžel je gambler! Prehral v automatoch všetky naše peniaze!“ v tej chvíli som
sa prestala pozerať cez zažltnutú prefajčenú
záclonu na dvor. Práve som skúmala, koľko
rokov už správca „nepustil“ euro do týchto
priestorov.
„Ako prosím? Váš manžel hrá automaty?
Má predsa cez šesťdesiat...,“ niekedy údiv ani
nemáte chuť maskovať. Nasledoval moment,
kedy vám človek oproti naservíruje realitu aj
s prílohou a dezertom. Skutočne som s pani
prežila jej posledných pár smutných rokov
trápenia s dlhmi, alkoholom, útekmi a sťahovaním.
Prechádzala som krásnym bytom s vysokými stropmi, každá z dvoch izieb bola väčšia ako moja obývačka s kuchyňou. Klasika,
ktorá naše obchodnícke srdce vždy poteší.
Už menej ma potešila kalkulácia, ktorú sme
si prešli následne už s oboma majiteľmi v silno napätej atmosfére. Potrebovali sme získať
z predaja bytu financie na vyplatenie dlhov,
kúpu bývania pre pána a úpravu rodičovského bytu pani majiteľky, aby sa tam mohla nasťahovať aspoň s akým-takým komfortom.
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Situácia nám nedávala na výber, pristavila som dodávku. S plačom sa pani lúčila s množstvom vecí – zbytočných, no predsa boli súčasťou života. Potrebovala som do
bytu dostať vzduch, pretože každodenné fajčenie majiteľa zanechalo na stenách, poťahoch, oknách aj závesoch smutný povlak. Nasledovalo vetranie, upratovanie, čistenie. Ako
však vyčarovať navyše eurá, keď pri vstupe
do bytu vám padne pohľad na výrazne ochlpeného pána s cigaretou v kútiku úst? Strúha
zemiaky na placky. Usmeje sa na vás a vtedy
mu popol z cigarety padne priamo do cesta...

ZAMILOVALA SA DO
VYSOKÝCH STROPOV
A ÚŽASNÝCH MOŽNOSTÍ
RIEŠENIA DISPOZÍCIE.
Predané! K maľovaniu sa dostala až nová
majiteľka. Zamilovala sa do vysokých stropov a úžasných možností riešenia dispozície.
Predkladali sme jej jeden návrh interiéru za
druhým. Bláznili sme sa prepájaním izieb, výhľadom a rozmiestňovaním nábytku. A kým
priviezli do bytu na Žabotovej ulici prvý diel
novej kuchynskej linky, pán Juraj spokojne
vhodil svoju prvú dvojeurovku do automatu v herni na opačnom konci mesta, kde si
vybral garsónku. S pani majiteľkou si dodnes
telefonujeme, presťahovala sa k mame. K jej
dcére chodím do nechtového štúdia. Rozvod
sa ťahal tak dlho, že zo slečny, čo kúpila ich
byt, je dnes vydatá pani.
Milujem svoju prácu!
Aj vy môžete byť odborníkom či
odborníčkou, ktorí prinášajú riešenia
a zlepšujú život.
Niekedy stačí tak málo. Zavolajte mi.
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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. Fotografiu vášho dielka nám určite pošlite na spacirka.redakcia@gmail.com. Sledujte,
ako sa vašim umeleckým dielam darí – koľko palcov hore získali na našom facebooku, kde ich budeme pravidelne
uverejňovať. Víťaz, ktorý získa najviac pozitívnych hodnotení, dostane od redakcie krásnu sadu farieb.
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