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počet 
izieb okres mestská časť ulica rozloha cena popis

2 BA I Staré Mesto Vazovova 64 4580000 Predáme veľký 2-izbový byt na Vazovovej ulici v Bratislave - Staré Mesto. Byt sa nachádza na 3. poschodí zo 6. Výmera bytu je 2 BA I Staré Mesto Vazovova 64 4580000
74,80 m2 (byt 64,48m2 + balkón 2,00m2 + loggia 3,00m2 + pivnica 4,60m2). Obývacia izba je orientovaná na park s lavičkami, 
spáľňa je orientovaná do tichého dvora, kuchyňa s komorou, samostatné WC. Pôvodný udržiavaný stav.    

2 BA III Nové Mesto Račianska 59 4000000 Predáme 2-izb. byt, OV, na 1./8 posch.v tehlovej stavbe na Račianskej ul. širšie centrum /nad DEXIA bankou/, vhodný aj na 
kanceláriu, dobré parkovanie, 58,86 m2, dve menšie chodbičky s novou dlažbou – v jednej zrekonštruovaná kúpeľňa s 
masážnou vaňou s tryskami a samostatné WC, z druhej samostatné vchody do izieb, ktoré sú nepriechodné, kuchyňa veľká s 
novou dlažbou a kuchynskou linkou po oboch stenách a nerezovým sporákom s el.grilom po rekonštrukcii. Bezpečnostné dvere.novou dlažbou a kuchynskou linkou po oboch stenách a nerezovým sporákom s el.grilom po rekonštrukcii. Bezpečnostné dvere. 
Výťah v dome, pivnica /dobrý prístup s kočíkom/. Byt je bez balkóna. Lokalita vybavená kompletnou dopravnou infraštruktúrou a 
občianskou vybavenosťou.

2 BA V Petržalka Mlynarovičova 56 3850000 Predáme 2 izbový byt v širšom centre Bratislavy na Mlynarovičovej ulici (začiatok Petržalky). Byt má rozlohu 56m2, 1/12. Byt je 
kompletne zrekonštruovaný nové plávajúce podlahy, dlažby, kúpeľňa, záchod, 2 x rolldoor. moderná kuchynská linka so 
zabudovanými spotrebičmi, zasklený balkón a bezpečnostné vchodové dvere

2 BA V Petržalka Zadunajská 54 4300000 Predame 2i byt v novostavbe na Zadunajskej ulici v Petrzalke (200m od Auparku). 54m byt + 3m loggia+ 3 m pivnica na 2 BA V Petržalka Zadunajská 54 4300000 y j j ( p ) y gg p
poschodi. 10/11 poschodie. Orientacia: Juh- Juhovychod. 3 vytahy. Komletne zariadeny byt: chladnicka, mikrovlnka,TV, domace 
kino, pracka, kozena sedacka, postele, skrine.Kablova TV. Predaj mozny aj so zariadenim. Volny ihned.  

2 BA IV Karlova Ves H.Meličkovej 50 3450000 Predáme 2-izbový byt na ul. H.Meličkovej , 7/8 poschodie ,50m2, plastové okná , žalúzie , zasklená loggia , nové stierky , nová 
kúpelňa+WC, WC samostatné , nové laminátove parkety v celom byte , bezpečnostné dvere , pivnica , pekný výhľad , dobré 
parkovanie , možnosť HU 

2 BA V Petržalka Gercenova 50 3850000 Predáme 2i byt v novostavbe na Gercenovej ul Petržalka Podlahová plocha bytu 50 62 m2 /v tom pivnica 1 4m2 a komora2 BA V Petržalka Gercenova 50 3850000 Predáme 2i byt v novostavbe na Gercenovej ul., Petržalka. Podlahová plocha bytu 50.62 m2 /v tom pivnica 1.4m2 a komora 
2.04 m2/, balkón o výmere 4.45 m2, poschodie 5/6. V byte je nová kuch.linka, vybaveny v standarde/plávajúca podlaha, 
drevené int. dvere, bezpečnostné dvere, rohová vaňa/.Byt má vlastný kotol. 

2 BA IV DNV Š.Kralika 63 4000000 Predavame novostavbu 2-izboveho bytu v Devinskej Novej Vsi na ul. Stefana Kralika. Byt ma rozlohu 63m2, spalna je 
samostatna, obyvacka spojena s kuchynskym kutom. Z oboch izieb je vychod na terasu s krasnym vyhladom na les a rodinne 
domy. Kuchynska linka z masivu je vybavena zabudovanymi spotrebicmi. V kupelni su luxusne obklady a dlazba, atypicka vana 
so sprchovym kutom, velke zrkadlo, okrem rebrinoveho radiatora aj podlahove kurenie. V spalni je velke francuzske okno. 
Kurenie ustredne. Byt sa nachadza na 1. posch./7, vytah. V dome je moderne fitness centrum, plavecky bazen a sauna. K bytu 
patri murovana pivnica. Parkovanie je mozne pred domom, pripadne je mozne zakupit si parkovacie miesto v podzemnej garazi. 
Dom aj byt su riesene ako bezbarierove. V okoli je vyborna obcianska vybavenost a na druhej strane aj krasna priroda.  

2 BA III Nové Mesto Hálkova 50 3440000 Predáme 2izb. byt na Hálkovej ulici pri Poluse, 4. posch. zo 4-och, tehlový, bez výťahu, balkón z kuchyne, izby nepriechdné, 
všetky izby orientovené na juh, do dvora - tichý, slnečný. V pôvodnom stave. 50m2.  

2 BA IV Dúb k R š kéh 53 3200000 Predáme pekný 2 izbový byt v zateplenom bytovom dome Nachádza sa v tichej lokalite pod lesom a je po takmer kompletnej2 BA IV Dúbravka Repašského 53 3200000 Predáme pekný 2.izbový byt v zateplenom bytovom dome. Nachádza sa v tichej lokalite pod lesom a je po takmer kompletnej 
rekonštrukcii : nové plastové okná Slovaktual + sieťky+žalúzie, laminátová podlaha, vstavaný roll-door, repasovaná kuch.linka, 
meďené el. rozvody. Neďaleko sa nachádza aj detské ihrisko, školy. Rozloha 53 m2. Nízke mesačné náklady 4200,-Sk teraz po 
zateplení domu aj menšie. .Občianska vybavenosť úplna včetne bánk, pošty, zdravotníckeho zariadeia, základnej školy, ale aj 
bilinguálnej stredej školy. Dobrá dostupnosť do mesta - zastávka v blízkosti domu. 

2 BA II Ružinov Exnárova 54 3550000 Predáme 2i.byt na Exnárovej ul BA-Ružinov, 54m2, alebo vymena za 3i. v Ružinove (73-75m2)+ doplatok. Posch.5/7, panel, 2 BA II Ružinov Exnárova 54 3550000 Predáme 2i.byt na Exnárovej ul BA Ružinov, 54m2, alebo vymena za 3i. v Ružinove (73 75m2)  doplatok. Posch.5/7, panel, 
dlažby a obklady v kuch, kúpeľni chodbe,WC, Vymen. Kuch.l., nové plast. okná, 2x rool door, pôvodné drev.parkety, 
zabudované el zásuvky.Veľmi slušný vchod, výborné parkovanie, nízke náklady na teplo 
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2 BA II Pod.Biskupice Kazanská 70 4350000 Byt 2+kk 1. poschodie Kazanská ulica , Podunajské Byskupice. Rozmery 70,68m , 2 krát francúz. a 1 velký balkón, samostatná 
podzemná garáž na dialkové ovladanie. V byte ostáva kuchynská linka, spotrebiče a roldor v spálni. 

2 BA II Ružinov Klincova 73 6040000 Predame kompletne luxusne zariadeny 2-izbovy byt v novostavbe na Klincovej ulici v mestskej casti Ruzinov. Výmera bytu je 
73,10 m2 a nachadza sa na 6. podlazi 6/11 (lodzia). Byt zariadeny vo vysokom standarde = sanita v kupelni a na toalete 
LAUFEN obklad ROCCA, 2-krat skrinovy system KOMANDOR, kuchynska linka so spotrebicmi GORENJE, nabytok v obyvacej
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LAUFEN obklad ROCCA, 2-krat skrinovy system KOMANDOR, kuchynska linka so spotrebicmi GORENJE, nabytok v obyvacej 
miestnosti a v spalni XX-LUTZ (manzelska postel, nocne stoliky). V chodbe je polozena dlazba. Kvalitné bývanie blízko centra 
(cca 10 minút), blizkosť areálu štrkoveckého jazera. Výborná občianska vybavenosť. Kvalitné bývanie blízko centra, 10 minút do 
centra, blízko areál štrkoveckého jazera. Vyborná dostupnosť MHD. Moznost zakupenia parkovacieho miesta v garozovom 
dome 560 000,- SK 

2 BA II Ružinov Ondrejovova 53 3350000 Ponúkame na predaj 2-izb. byt v Ružinove na Ondrejovovej ul., OV, 53m2, pivnica, zv. prízemie/4, bez balkóna. Byt je v stave 
holobytu, plastové okná, kompletne nové elekto a vodoinštalácia, murované jadro, nové stierky, nová maľovka, nové vchodové 
dvere.Kúpou voľný.Možný čiastočný úver.

2 BA IV Dlhé Diely 52 3850000 Predáme pôvodne 2-izbový (52 m2) kompletne zrekonštruovaný byt (plastové okná, vymurované jadro, sprchovací kút, 
zväčšená kúpelňa), kuchyňa prepojená s obývačkou a vytvorená tretia izbička; vsade plávajúce podlahy, nová kuchynská linka s 
umyvackou riadu a elektrickym sporakom s keramickou doskou, nové interiérové dvere a zarubne, vonkajšie bezpečnostné 
dvere, 4. poschodie, lodžia. 

2 BA IV Lamač Studenohorská 57 3050000 Predáme 2 izbový byt v osobnom vlastníctve na Studenohorskej ulici v Lamači, 57 m2. Nové plastové okná, bezpečnostné 
dvere nová kúpeľňa plávajúce podlahy a iné vnútorné úpravydvere, nová kúpeľňa, plávajúce podlahy a iné vnútorné úpravy.

2 BA II Pod.Biskupice Podzáhradná 52 2810000 Predáme 2-izbový byt Podzáhradnej ul. OV, 7/10p, 52m2, velká loggia s obývacej izby, byt je v úplnom pôvodnom stave. Uver 
možny. Byt je kúpou okamžite volny.

2 BA III Krasňany Kadnárová 55 3350000 Predáme 2 iz. byt prerobeny na 3 iz. v Krasňanoch na Kadnarovej ul, 3/3p., povodny stav. 54.8m, francuzsky balkon, drevene 
parkety, dve pivnice. Ticha a atraktivna lokalita. Volny ihned. Možnosť pripadnej nadstavby v podkroví

2 BA V Petržalka Beňadická 40 2950000 Predame 2 izbovy byt v Petrzalke na Beňadickej ul. terasovy dom. Byt je po kompletnej rekonstrukcii. 40m2, plastove okna so 2 BA V Petržalka Beňadická 40 2950000 y y j y y j p p j , p
sietkami, zaluziami a vonkajsimi roletami. Nove stierky,rohove listy, malovka. Nove elektricke rozvody, vedenia, pripojky na 
kablovu TV, predpriprava na klimatizaciu, domace kino, hudobne vystupy, ... Nove kurenie, nove radiatory, trubky v podlahe. 
Znivelizovana podlaha, nova plavajuca podlaha v izbach- vo velkej izbe predpriprava na parkety, zaujemca si moze vybrat aky 
chce dekor parkiet na podlahu, na chodbe dlazba. Kupelka ma murovane jadro. Sprchovy masazny kut, wc a umyvadlo, tiez po 
kompl.rekonstrukcii s vetranim. Nove bezpecnostne dvere. Chodba bola zväcsena a predpripravena na vstavanu kuch. linku, 
pripojky na sporak, vodu, digestor a elektrinu, ... Byt este nebol obyvany, len zrekonstruovany!!! Ma krasny vyhlad na jazero 
Draždiak, cely deň je svetly. 2008 je planovane zateplenie domu, vymena okien na chodbach za plastove, a rekonstrukcia Draždiak, cely deň je svetly. 2008 je planovane zateplenie domu, vymena okien na chodbach za plastove, a rekonstrukcia 
vnutornych spolocnych priestorov. Byt je mozny aj na 100% HU. 

2 BA III Nové Mesto Šancová 60 6850000 Predáme 2izb.byt v osobnom vlastníctve, o výmere 60m2 + 8m2 balkón, ktorý sa nachádza v novostavbe na Šancovej ul. v BA-
Starom Meste, na posch. 3/5. Prvé dve podlažia tvoria obchody a kancelárske priestory. V byte je predsieň, kuchyňa 
(orientovaná na západ), 2 nepriechodné izby orientované na juh, kúpeľňa s vaňou a bidetom, samostatné WC s umývadlom, 
veľký balkón (cez obidve izby), dlažba, plávajúce podlahy, euro-okná, umývačka riadu. Do obývačky sa dá vojsť z chodby alebo 
z kuchyne (z kuchyne tam vedú posuvné dvere, je možné ich odsunúť a tak priestor kuchyne a obývačky spojiť). K bytu patrí 
pivnica a uzamykateľné garážové státie v suteréne bytového domu, ktoré zatiaľ nie je v osobnom vlastníctve. Pred bytom je 
uzamykateľná miestnosť (komora) s plochou 4m2. V dome je výťah. Byt je možné kúpiť aj cez hypotekárny úver.  

2 BA III Nové Mesto Šancova 75 3850000 Predáme 2i byt na Šancovej ul, PAVLAC, byt je tichý, orientovaný do dvora, nacházda sa na 4/4poschodí bez výťahu s rozlohou 
75m2, v byte sú plastové okná - inak je v pôvodnom stave, PVC podlaha, bez balkonu. Byt je priestranný, dá sa prerobiť na 
3izbový Výborná investícia bezproblémové parkovanie vo dvore3izbový. Výborná investícia. bezproblémové parkovanie vo dvore.  

2 BA IV Dúbravka K.Adlera 64 3350000 Predáme veľký byt (64m2) s dvomi nepriechodnými izbami - orientované na východ a západ. Všetko je v pôvodnom stave. 
Loggia z kuchyne. Krásny výhľad na les a starú Dúbravku. 10/12poschodie. Možný aj 100% úver.  

2 BA V Petržalka Mlynarovičova 56 3250000 Predaj 2 izb. bytu na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Výmera bytu je 56 m2, 3/12 posch., výťah, balkón, pivnica. Byt je v 
zachovalom pôvodnom stave, pôvodné okná a podlahy, kuchynská linka, nepriechodné izby. OV. Možnosť HÚ

2 BA V Petržalka Mamateyova 51 3300000 Ponukame na predaj 2 izbovy byt na Mamatejovej ul po kompletnej rekonstrukcii. Plavajuca podlaha, plastove okna, nova kuch. 2 BA V Petržalka Mamateyova 51 3300000 Ponukame na predaj 2 izbovy byt na Mamatejovej ul po kompletnej rekonstrukcii. Plavajuca podlaha, plastove okna, nova kuch. 
linka, murovane jadro, 4 poschodie zo 4 bez vytahu, bez balkona, vymera bytu 51m2.  

2 BA V Petržalka Černyševského 52 3450000 Predáme 2-izbový byt , 6/8 poschodie , 52m2 , WC samostatne , plastové okná , zaťeplený dom , pôvodný stav , možnoť 100% 
HU  www.rir-reality.sk



2 BA II Ružinov Miletičova 56 3850000 Predame 2 izbovy byt prerobeny na 3 izbovy s ciastocnou rekonstrukciou. Chodba je v kuchyni. Byt ma 56m, je na 3 poschodi v 
tehlovom dome s vytahom. Moznost HU. 

2 BA I Staré Mesto Dobrovského 65 7050000 Predáme 2-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii, na Dobrovského ulici (Bratislava - Staré mesto). Rozloha bytu: 65 m2 + 
balkón 3 m2 + pivnica 10 m2. Jedná sa o tichý a slnečný byt orientovaný z väčšej časti do dvora so zeleňou. Byt je s dobrou 
možnosťou parkovania. V obytnom dome bude vybudovaný výťah a nová fasáda na čom sa nový majiteľ nebude musieť
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možnosťou parkovania. V obytnom dome bude vybudovaný výťah a nová fasáda na čom sa nový majiteľ nebude musieť 
finančne podieľať. Možnosť financovania i cez hypotekárny úver. 

2 BA III Nové Mesto Tomášikova 65 4350000 Predáme 2 - izbový byt, rozloha 65 m2 + loggia 5m2, 3. poschodie /8, novostavba, izby su nepriechodné, voľný od 15.03.2008, 
v byte zostava nový nábytok, kuchynská linka + šporák, chladnička, pračka, kožená sedačka, postele, stol + stoličky všetko je 
nové.  

2 BA II Ružinov Jašíkova 62 3600000 Predáme 2-izbový byt v Ružinove, 62 m2, 4/7, bez balkóna, čiastočná rekonštrukcia - okná so žalúziami a dlažby na chodbe, vo 
WC a v kúpelni, repasované jadro, murovaný šatník, komora na medziposchodí, kuchyňa v tvare "L" s obývacím kútom, 
samostatné izby, elektronicky zabezpečený vchod, orientácia V-Z, tichá lokalita, dobrá dostupnosť do mesta, bezproblémové 
parkovanie, možnosť HÚ - uprednostníme hotovosť. 

2 BA IV Dúbravka Gallayova 52 3200000 Predaj 2izb byt, Gallayova, Dúbravka. Rozloha 52m2, podlažie 2/7, bez balkóna. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, nová KL, 
zabudované spotrebiče, varná doska, digestor, rúra. V jednej izbe plávajúca podlaha, okná pôvodné. Byt je veľmi tichý v peknej 
časti Dúbravky. Financovanie aj na HU. 

2 BA II Ružinov Šalviova 54 3750000 Predáme krásny 2 izbový byt na Šalviovej ulici, Ružinov. Poschodie 3/6, rozloha 54 m2, balkón z obývačky. Byt je po kompletnej 
rekonštrukcii - nové rozvody vody elektriny Laminátová podlaha dlažba plastové okná nová sanita s rohovou vaňourekonštrukcii - nové rozvody vody, elektriny. Laminátová podlaha, dlažba, plastové okná, nová sanita s rohovou vaňou. 
Kuchynská linka s elektrickým sporákom, práčka.  Čiastočný hypo úver možný.  

2 BA V Petržalka Furdekova 54 2950000 Predáme 2izb byt, Furdekova ul., Petržalka. Rozloha 54m2, podlažie 8/12, panel, bez balkóna. Byt je v slušnom pôvodnom 
stave, na začiatku Petržalky. Výborná dostupnosť do centra mesta. Byt sa nachádza v zateplenom dome.

2 BA IV Dúbravka Fedákova 49 3350000 Ponúkame na predaj 2-izbový byt na Fedákovej ulici. Byt je v OV, výmera 49 m2, 5/8, bez balkóna, na medziposchodí sa 
nachádza loggia, ktorá patrí k bytu. Všade sú plastové okná, bezpečnostné dvere SHERLOCK, plávajúce podlahy. Byt nemá 
dvere, ale sú robené oblúky. Nová kúpelňa, sprchovací kút, WC taktiež na novo zrekonštruované. Kuchynská linka na mieru z 
dreva. V kuchyni a na chodbe je dlažba. V obývačke je sádrokartónový strop. Dom je zateplený a taktiež je vyplatený aj podiel 
na pozemku. Nízke nájomné. V blízkosti od Saratov, dobrá vybavenosť, škola, skôlka, pošta. 

2 BA II Ružinov Košická 54 3950000 Predáme 2 izbový tehlový byt na Košickej ulici , 54 m2 + balkón + pivnica, 2/5p, V izbách sú pôvodné zachovalé parkety. Jedna 
izba a kuchyňa do tichého dvora a jedna izba s balkónom do ulice. Byt v osobnom vlastníctve.

2 BA V Petržalka Budatínska 75 3540000 Veľký (75m2 plus 3x loggia) 2izbový byt s dvomi halami s veľkou kuchyňou po komplentej 5 ročnej rekonštrukcii bytu (podlahy2 BA V Petržalka Budatínska 75 3540000 Veľký (75m2 plus 3x loggia) 2izbový byt s dvomi halami s veľkou kuchyňou po komplentej 5 ročnej rekonštrukcii bytu (podlahy, 
pl. okná, obklady, dlažba, sanita, rolldoor) a celého objektu na 1. poschodí z 12. Na poschodí 5 bytov.  

2 BA IV Dlhé Diely Ľ.Fullu 48 3550000 Ponúkame na predaj 2 izb.byt (dojgarsonka) v OV na Dlhých Dieloch o výmere 48m2 + 2x loggia 8,38m2, 7.posch./10, 
samostatna kuchyňa. Byt je v pôvodnom stave, obrátený do centra pešej zóny, v blízkosti dobrá občianská vybavenoť. Voľný 
ihneď. 

2 BA III Nové Mesto Jiskrova 61 3750000 Predáme dvojizbový byt 61 m2 na 1./5. poschodí, jedna izba je pechodná. Byt je v OV, čiastočne zrekonštruovaný. Repasované 2 BA III Nové Mesto Jiskrova 61 3750000 j ý y p , j j p y j , ý p
okná, zasklená loggia, nová kuchynka a kúpeľňa s WC a s elektrickým bojlerom. V izbách sú pôvodné zachovalé parkety s 
krbovými kachľami a samostatným plynovým kúrením-gamatkami. Dom je v širšom centre na vedľajšej ulici, je tehlový, bez 
výťahu. K bytu patrí samostatná pivnica 13 m2. 

2 BA II Vrakuňa Vážska 54 2900000 Predáme 2i byt z loogiou v Bratislave Vrakuni . Celková výmera podlahovej plochy bytu a pivnice je 54,04 m2 (bez balkónu)   

2 BA V Petržalka Mlynarovičova 57 3200000 Predaj 2 izbového bytu na Mlynarovičovej ul. v Petržalke. Výmera bytu je 57 m2, nachádza sa na 3/12 posch. zatepleného 
bytového domu Byt je v dobrom zachovalom stave murované jadro nepriechodné izby K bytu patrí balkón a pivnicabytového domu. Byt je v dobrom zachovalom stave, murované jadro, nepriechodné izby. K bytu patrí balkón a pivnica

2 BA IV Dlhé Diely J.Stanislava 54 3150000 Predáme pekný 2-izb.byt na ul.J.Stanislava v Bratislave, 3/7 posch., 54 M2, loggia, výťah, čiast.zrekonštruovaný, plávajúce 
podlahy, zasklenná loggia, stierky, inak veľmi slušný povodný stav, výhˇlad na K.Ves, parkovanie pred domom, aj na HÚ. 

2 BA II Ružinov Rajčianska 54 3550000 Ponúkame na predaj 2-izb. byt v OV na Rajčianskej ul., s výmerou 54 m2 spolu s garazou, ktora sa nachadza v blizkosti 
obytneho domu. K bytu patrí aj pivnica. Byt sa nachádza na 5.posch./7, je po kompletnej rekonštrukcii, plastové okná so y y p j p y p , j p p j , p
žalúziami, bezpečnostné dvere, plávajúca podlaha, dlažba, nová maľovka, nová kuchynská linka so spotrebičmi, nová sanita, 
murované jadro, vstavane skrine. Byt sa predáva kompletne zariadený. Byt je voľný ihneď.

www.rir-reality.sk



2 BA V Petržalka Vyšehradská 54 3710000 Predaj novostavby 2izb. bytu na Vyšehradskej ulici v Bratislave, časť Petržalka, byt sa nachádza na 5p. z 10.p, výmera 54m2, 
loggia, možnosť prikúpiť parkovacie státie,  

2 BA II Ružinov Papraďová 72 5250000 Predáme nový byt v Ružinove na Papraďovej ul., 72m2, v 2-ročnej tehlovej novostavbe, 2.posch. zo štyroch. V súčasnosti 
riešený ako 2-izbový, vstavané skrine, samostatný šatník/komora, logia. Dom je v tichej ulici s množstvom zelene. 

www.rir-reality.sk

2 BA III Nové Mesto Vajnorská 90 4000000 Predame v tichej lokalite ,2iz byt, na Vajnorskej ul, byt sa nachadza vo dvore., je po kompletnej rekonštrukcii, 90m2,patri k nemu 
pivnica,povala,kumbal,zahrada,a garaž,. byt sa nachadza polosuterane ,je slnečny, velke okna 

2 BA V Petržalka Vranovská 3300000 Predáme 2izb.byt OV začiatok Petržalky,Vranovská ul. murovaná kupelna,wc. ináč slušný pôvodny stav. 8/8pos. Al na HU.   

www.rir-reality.sk


