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počet 
izieb okres mestská časť ulica rozloha cena popis

3 BA V Petržalka Gessayova 83 4050000 Ponúkame na predaj priestranný, slnečný, 3 izbový byt ,v OV , na Gessayovej ulici v BA V., s celkovou výmerou 83,4 m2 / z 3 BA V Petržalka Gessayova 83 4050000
toho 5,3 m2 loggia/, na 2 poschodí/12. Byt je zrekonštruovaný - kuchyňa, kúpelňa, WC, nové bezp. vchod. dvere, pláv. podlahy, 
pl. okná/ žalúzie/, nové radiátory, stierky,pivnica na poschodí, chod na magnetický čip. Nachádza sa v lokalite Zrkadlový háj s 
dobrou občianskou vybavenosťou a rýchlou dostupnosťou do centra BA. 

3 BA III Nové Mesto Šancova 70 4550000 Predame 3i tehlovy byt 70m2 pri trznici na 4/4 poschodi bez vytahu, povodne zachovale parkety, nova kupelna, nova kuchyna, 
parkovanie vo dvore

3 BA V Petržalka Osuského 77 3650000 Čiastočne zrekonštruovaný 3-izbový byt halového typu nie terasový dom 3/12 posch 77 m2 + 2 loggie 9 m2 pivnica Nové3 BA V Petržalka Osuského 77 3650000 Čiastočne zrekonštruovaný 3-izbový byt halového typu, nie terasový dom, 3/12 posch., 77 m2 + 2 loggie 9 m2, pivnica. Nové 
plastové okná + 1 loggia zasklená. Murované jadro, kúpelňa, kuchyňa, wc, chodba - keramická dlažba, 1 izba - plávajuca 
podlaha. Slušný vchod, zateplená S strana, magnetický zámok, odkúpený pozemok pod domom. Dobrá lokalita, blízko DK, 
lekár, nákupné stredisko. 

3 BA V Petržalka Mlynarovičova 71 3550000 Predáme 3-izb. byt v širšom centre Bratislavy na Mlynarovičovej ul. (začiatok Petržalky). Byt má rozlohu 71 m2, 6/12 posch., 
loggia z kuchyne. Zachovalý, pôvodný stav. Dobré miesto, všetky služby a obchody v blízkosti domu.  

3 BA IV Dúbravka Pod záhradami 68 3550000 Predame velmi pekny,prerobeny 3 izb. byt v Dubravke ,na ul.Pod zahradami ,rozloha bytu 68 m2,posch.9/12 .Byt je po 3 BA IV Dúbravka Pod záhradami 68 3550000 p y,p y y , , y ,p y j p
kompletnej rekonstrukcii,v celom byte plavajuce podlahy,nova kupelna,nova sanita,wc,kuchyna-nova kuchynska linka na 
mieru,bezpecnostne dvere,vymalovany,prazdny.K bytu prislucha pivnica.  

3 BA III Nové Mesto Bajkalská 75 6800000 Predáme 3 i. byt, novostavbu na Bajkalskej ulici. Byt v OV, 2 posch./5, tehla, 75m2, 6 m2 loggia, pivničná kobka. //Parkovacie 
miesto v spoločnej garáži nie je v cene.// Byt sa predava kompletne aj so zariadením. Dom je postavený z kvalitných klasických 
materialov. Okná sú špecialne odhlučnené a aj napriek tomu, že sme v širšiom centre v byte je ticho a útulne. Celý byt je krásne 
presvetlený slnkom, je orientovaný na dve svetové strany. V byte sú 8 bodové bezpečnostné protipožiarne dvere. Plávajúce 
podlahy, dlažby, obklady, drevené interierové dvere a aj zárubne. Nová kuchynská linka aj so zabudovanými spotrebičmi. Byt jepodlahy, dlažby, obklady, drevené interierové dvere a aj zárubne. Nová kuchynská linka aj so zabudovanými spotrebičmi. Byt je 
veľmi dobre dispozične riešený. + 400.000,-Sk garážové státie.  

3 BA II Vrakuňa 63 3150000 Predáme 3izb. byt po čiastočnčj rekonštrukcii. 6/8p. Byt má 3 neprechodné izby,63m2.   

3 BA II Medzijarky Baltská 4150000 Predáme 3-izb.byt na Baltskej ul., OV-2r., HU-2,4mil., 2posch. z 12., pivnica, 2xvýťah,byt je kompletne nadštandartne 
rekonštruovaný-všetko je úplne nové, parkety, plastové okná-žalúzie+vonkajšie sieťky, bezpečnostné protipožiarne a 
protihlukové dvere, stierky, KL so zabudovanými elektrospotrebičmi-chladnička, sporák, rohová vaňa, murované jadro, v celom protihlukové dvere, stierky, KL so zabudovanými elektrospotrebičmi-chladnička, sporák, rohová vaňa, murované jadro, v celom 
byte posuvné interiérové hliníkové rolldorové dvere, 2x rolldor skrine-spáľňa,chodba, kuchyňa je zväčšená o loggiu,kde je 
urobený barový pult.V kuchyni ostávajú stôl+stoličky, v celom byte nové svietidlá, garníže, záclony, priedseňový set, detský 
koberec v izbe.V byte sú nové rizvody vody a elektriny,internet, KTV.Dom je kompletne rekonštr.-zateplený, čistý vchod,nové 
schránky, plastové okná, vymaľovaný.Slušný susedia, blízko sú obchody-Lidl,Billa,trh,poliklinika...Byt je kúpou voľný.Priamo 
pred domom je rezervované parkovacie miesto pre 1 auto,inak bezproblémové parkovanie. 

3 BA V Petržalka Andrusovova 68 3550000 Predame 3 izbovy byt v pôvodnom slušnom stave, 68m2, s balkónom, pivnicou, 7/8, všetky izby sú nepriechodné, 
bezpečnostné vchodové dvere, stierky. Byt sa nachádza v zateplenom dome, opravená strecha, brána na magnetický kľúč, 
slušný vchod. Kúpou voľný.  

3 BA V Petržalka Nám.hraničiarov 68 3950000 3-izb. byt na Nám. Hraničiarov, 9/12p, 68 m2 + 5,5 m2 loggia do tichého dvora, výborná dostupnosť a infraštruktúra, kompletne 
kvalitne zrekonštruovaný byt, plast. okná+žalúzie, pláv. podlahy, WC, kúpeľňa, bezpečnostné dvere, renovované interiérové 
dvere, nové posuvné dvere do obývačky, kuch. linka vrátane zabudovaných spotrebičov (sporák, umývačka, chladnička, 
práčka), cena je vrátane nábytku v spálni a predsieni, slušný vchod momentálne v rekonštrukcii, kúrenie vyregulované,práčka), cena je vrátane nábytku v spálni a predsieni, slušný vchod momentálne v rekonštrukcii, kúrenie vyregulované, 
termostatické ventily a digitálne merače na radiátoroch, brána na mag. čipy. 
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3 BA I Staré Mesto Drotárska 82 5550000 Ponúkame na predaj 3 izb. byt v OV, výmera 82 m2, na Drotárskej ul.,vo vilovej štvrti, v Starom meste - /s možnosťou 
dokúpenia gar. stojiska./ Byt sa nachádza na vyvýšenom prízemí /4 p. obytného domu., je po rekonštrukcii, plastové 
okná,plávajúce podlahy, bezpečnostné dvere.Obytný dom má samostatnú kotolňu.Je vo veľmi kľudnej štvrti prevažne s 
rodinnými domami, v blízkosti Horského parku a Železnej studničky. Rýchla dostupnosť do centra s dobrou občianskou 
vybavenosťou. 
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vybavenosťou. 

3 BA IV Dlhé diely Tománkova 3750000 Predame 3izb.byt v K.Vsi-cast D.Diely.Byt je po kompletnej rekonstrukcii,murovane jadro,velka kupelna,spajza,satnik,nova 
dlazba,kuch.linka,slnecny. Slusny a cisty vchod.K bytu je mozne dokupit garaz v garazovom objekte hned pri dome.Garaz je na 
prizemi, dobry vjazd,brana na DO,brana garaze vyklopne dvere,zabezpecene bezpecnostnymi zamkami a bezp.rozperou.Cena 
cca 350000.-sk,kupena tento rok.Dovod predaja stahovanie.

3 BA IV DNV M.Marečka 63 3100000 Predáme 3i byt 63m2 na ul. Milana Marečka, v OV byt je po kompletnej rekonštrukcii, plast. okná, v celom byte plávajúca 3 BA IV DNV M.Marečka 63 3100000
podlaha,na chodbe rolldor, nová kupelňa a wc, nová kuch linka so spotrebičmi, loggia, byt je vymalovaný, poschodie 4/8, kúpou 
volný aj HÚ. 

3 BA II Ružinov Medzilaborecká 75 3950000 Ponúkame na predaj 3-izb. byt na Medzilaboreckej ul, 2 NP/7 posch, výtah, panel, 75 m2, balkón, pivnica, zachovalé pôvodné 
parkety, ale ináč nutná rekonštrukcia, možnosť HÚ do výšky 50 %, orientácia JV, otočený do dvora 

3 BA IV Dlhé diely Jamnického 68 3840000 Predáme 3-izb.byt na DD - Jamnického ul., 68 m2, po kompletnej rekonštrukcii, klimatizácia, zasklená loggia, 12.posch., 
nepriechodné izby 15-ročný domnepriechodné izby, 15-ročný dom 

3 BA IV Záh.Bystrica Hargašova 81 5050000 Novostavba na Hargasovej ulici,  na 2. poschodi. Byt ma 3 izby, 2 balkony, pivnicu, parkovacie statie v suterene domu. Vyhlad 
je na tichu cast a Karpaty. V cene bytu je aj kompletne zariadena kuchynska linka s umyvackou riadu, ladnickou, mraznickou, 
sporak, digestor. predsien 14.07 kuchyna 8.85 izba1 20.6 izba2 14.59 izba3 13.9 kupelna 5.18 WC 1.97 satnik 2.22 Suma byt 
81.38 balkon1 6.24 balkon2 4.2 Suma balkony 10.44 pivnica 1.88 

3 BA II Ostredky Polárna 76 3900000 Predame nadstandardne zrekonstruovany 3i byt na Polarnej ulici pri ruzinovskom parku. Celkova plocha s balkonom 76 m2. 
Nove rozvody elektriny,vody,kanalizacie,vzduchu. Bezpecnost: 9 bodove vchodove dvere Sherlock, na balkone umelecke 
mreze. Vstavana skrina Indeco, interierove dvere Sapeli, v izbach lakovane drevene parkety, v chodbe dlazba,v kuchyni 
plavajuca podlaha. Plastove okna so skladacimi sietkami,nova kupelna a WC. Velka kuchyna s kuchynskou linkou na mieru s 8 
spotrebicmi Whirlpool.Po dohode mozno odpredat aj dalsie vnutorne vybavenie bytu. Ustredne kurenie, merace tepla. Byt je 
tichy,orientacia obyvacky je na juh do parku. Zvysene prizemie, bezpecna lokalita, Volny ihned, obhliadka mozna podla dohody i 
cez vikend. 

3 BA IV Dúbravka Lipského 68 3800000 Ponúkame  predaj 3 izb. bytu na Lipského ulici.  Byt sa nachádza na 8. posch. z 12, s rozlohou 68 m2, je po čiastočnej 
rekonštrukcii nová kúpeľňa rohová vaňa nová KL do L vstavaná skriňa rolldoor dlažby loggia cez 3 izby z 1/3 zasklenná krekonštrukcii, nová kúpeľňa, rohová vaňa, nová KL do L, vstavaná skriňa, rolldoor, dlažby, loggia cez 3 izby z 1/3 zasklenná, k 
bytu patrí komora, pivnica, začiatok Dúbravky, dobrá lokalita, dobrá občianska vybavenosť.  

3 BA I Staré Mesto Karadžičova 90 5900000 Predáme 3- izbový byt v OV s rozhlohou 90 m2. Poschodie 6/7. Byt je slnečný (okná V-Z) a po čiastočnej rekonštrukcii (plastové 
okná v celom byte, kuchyňa+spotrebiče). V izbách sa nachádzajú bukové drevené parkety. Byt má logiu 4m2. Napojený je na 
ústredné kúrenie s liatinovými radiátormi. Celý dom je napojený na rozvody UPC a Orange. 

3 BA I Staré Mesto Lazaretská 83 10050000 Predame plne zrekonstruovany, 3 izbovy byt na Lazaretskej ulici. Cez cestu nove SND a realizovana stavba nakupno-3 BA I Staré Mesto Lazaretská 83 10050000 p y, y y j p
spolocensko-kulturneho centra Eurovea. Byt je polovicou (spalna a kuchyna) situovany do ticheho dvora. Obyvacka a tretia izba 
je situovana na Dostojevsky rad. Byt ma rozlohu 83 m3, na druhom poschodi. Nove okna, elektricke rozvody, plavajuce podlahy, 
dlazba, samostatne WC (geberit), nova kuchynska linka so zabudovanymi spotrebicami Gorenje, spajza, plastova vana so 
zastenou, baterie hansgrohe. V byte su dve velke vstavane skrine (Hilkovic) - v predsieni a v spalni. Moznost predaja s komplet 
zariadenim (vhodne na okamzity prenajom) - chladnicka, pracka, komplet spalna (interierove studio Brik), komplet obyvacka 
(televizor, domace kino, 2x sedacka, koberec, kniznica a komoda - interierove studio Brik, stolik - Casamia) 

3 BA IV Dúbravka Sch.Trnavského 96 3950000 Predáme v Bratislave obv.IV - Schnaidra Trnavského na 11. poschodí 3-izbový byt-96,5 m2, veľká zasklenná lógia 10 m. dlhá+ 
špajza, čiastočne prerobený,v centre Dúbravky.  

3 BA V Petržalka Strečnianska 72 3450000 Ponúkame na predaj 3 izb.byt v Petržalke na Strečnianskej ul.Byt sa nachádza na 3 poschodí.Rekonštrukcia bola vykonaná v 
roku 98.Velkosť bytu je 72 m2.Výhľad je na jazero Draždiak.Loggia,pivnica,čistý vchod je samozrejmosťou. 

3 BA IV Záhorská Bystrica 80 3950000 Zrekonštruovaný tehlový byt priamo pri lese. Byt má 80m2, obývačka je prepojená s kuchyňou a jedálenským priestorom a má 3 BA IV Záhorská Bystrica 80 3950000 Zrekonštruovaný tehlový byt priamo pri lese. Byt má 80m2, obývačka je prepojená s kuchyňou a jedálenským priestorom a má 
nádherný výhľad do parkového okolia. Vlastné kúrenie, veľká detská izba s francúzskym oknom, menšia spálňa, veľká kúpeľňa 
a priestranná pivnica, garáž v prenájme. Absolútny pokoj a súkromie v tichom a bezpečnom prostredí Záhorskej Bystrice.

www.rir-reality.sk



3 BA V Petržalka Topolčianska 70 3750000 Ponúkame na predaj veľmi pekný kompletne zrekonštruovaný, 3 izbový byt v OV na Topoľčianskej ulici. Byt je o rozlohe cca 70 
m2 nachádza sa na 7 poschodí z 12. Jedna izba je orientovaná na východ, ostatná časť bytu na juhozápad – byt je slnečný a 
teplý s neprechodnými izbami. Kúpeľňa (s rohovou vaňou) a WC sú oddelene a zrekonštruované . Presklená loggia cca 3,5m2. 
Byt má plastové okna s vonkajšími roletami a vnútornými žalúziami, nové interiérové dvere s obložkovými zárubňami, vstupné 
bezpečnostné dvere SHERLOCK, novú plávajúcu podlahu, na radiátoroch sú merače tepla. Vchod je slušný a dobre udržiavaný 
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bezpečnostné dvere SHERLOCK, novú plávajúcu podlahu, na radiátoroch sú merače tepla. Vchod je slušný a dobre udržiavaný 
so vstupom na bezpečnostný čip. Dom je zateplený, nachádza sa v peknom, tichom prostredí neďaleko lesa, s výhľadom na 
Veľký Draždiak. V blízkosti je kompletná občianska vybavenosť - autobusová zastávka, obchodné domy, pošta, škola, škôlka, 
detské ihriská. Parkovanie pred domom. Byt je kúpou voľný.  

3 BA V Petržalka Dvory 70 3850000 Predáme pekný 3-izbový neprerobený byt v osobnom vlastníctve na 7. poschodí s novými plastovými oknami v celom byte. 
Celková rozloha bytu-70 m2. Krásny výhľad na Chorvátske rameno a parčík.

3 BA III Koliba Tupého 93 9050000 Predáme luxusný velkometrážny byt-novostavba, BA III. Koliba s výhladom na mesto 2/5 podlažie, 3 izbový 93 m2 plus 33m2 
terasa plus 7 m2balkon plus 7 m2 logia, možnosť dokúpiť garážové státie, výborný prístup.  Kúpou ihneď voľný

3 BA II Dolné Hony Dudvážska 3600000 Byt sa nachádza na zv.prízemí (okná a logia sú vo výške 4m nad zemou) zo 4posch. Je po kompletnej rekonštrukcii: plastové 
okná, plávajúce podlahy,dlažba na chodbe v kuchyni, bezpečnostné dvere, nová kuch. linka na mieru zo zabudovanými 
spotrebičmi, rolldoor v spálni a na chodbe. Zasklenná loggia s dlažbou. 

3 BA II Pod Biskupice Hronská 69 3350000 Predame slnecny 3-izbovy byt 69 m2 V/Z byt v tichom prostredi v povodnom udrzovanom stave Murovane jadro loggia z3 BA II Pod.Biskupice Hronská 69 3350000 Predame slnecny 3-izbovy byt , 69 m2, V/Z, byt v tichom prostredi v povodnom udrzovanom stave. Murovane jadro, loggia z 
obyvacky, dve nepriechodne spalne, pivnica, pekny vyhlad. Slusny vchod, dobra obcianska vybavenost, Tesco, len 6 km / 
15min MHD k bizniscentram APOLLO Lokalita: Hronska ulica (pri rodinnych domoch), Dolne hony Volat po 15:00

3 BA V Petržalka Lachova 69 3350000 Predáme 3 izbový byt, Petržalka, ul. Lachová, OV, 4/12, 69 m2, 2xlodžia, v dvoch izbách plastové okná, začiatok Petržalky. 

3 BA V Petržalka Nám.hraničiarov 76 3800000 Predame 3 izbovy byt 4/12p., 76 m2., osobne vlastnictvo na Nam. hraniciarov v Petrzalke.Byt je situovany vychod zapad, ma 2 3 BA V Petržalka Nám.hraničiarov 76 3800000 y y p , , y j y y p ,
velke lodzie,povodne murovane jadro,1 izba priechodna, povodny stav.Velmi slusny vchod,nove vstupne brany s magnetickym 
vratnikom,nove vytahy,dom sa ma v roku 2008 zateplovat. 

3 BA V Petržalka Budatínska 68 3700000 Predame 3i.byt, OV, 11p/12p, 68m2+6m2 zateplena loggia s plastovym oknom - zvacsena kuchyna, komplet prerobeny - nova 
kuchynska linka, dlazby, parkety, interierove dvere, striekane stierky, plastove okna, prerobene jadro s oknom do kupelne a wc, 
bezpecnostne dvere, brana 2x na cip, chodba s bytmi uzamknuta, pred domom strazene parkovisko 24 hod.  

3 BA IV Dlhé Diely Hlaváčikova 84 3800000 Predáme veľký 3 izbový byt na Dlhých Dieloch Hlavačikova ul dva byty v uzatvorenej chodbe výmera 84 18m2 už plocha3 BA IV Dlhé Diely Hlaváčikova 84 3800000 Predáme veľký 3 izbový byt na Dlhých Dieloch,Hlavačikova ul,dva byty v uzatvorenej chodbe,výmera 84,18m2, už.plocha 
81,18m2, 6p/12p, orientácia západ,východ, malá rekonštrukcia ináč povodný stav,3 samostatné izby, hala,predsieň, 
balkón,pivničná kobka.Výmery izby 16,79m2,17,64m2,11,94m2,hala 7,92m2,predsieň 3,23m2,balkón 3,0m2, pivnica 
1,75m2,kuchyňa 10,70m2,kúpeľňa 3,65, WC 1,06m2. Kúpou ihned voľný, platba aj na úver. 

3 BA III Nové Mesto Podniková 77 3550000 Predáme 3- izbový byt v celkovej výmere 77,55m2. Byt sa nachádza na 6posch./6. Čiastočne prerobený - plávajúca podlaha, 
dlažba, prerobená kuchynská linka, okná pôvodné, jadro murované - pôvodné. Francúzsky balkón, komora zvlást + pivnica. 
Dom - tehla. Možnosť HÚ.

3 BA II Ostredky Sputnikova 74 3850000 Na Sputnikovej ul priestranný 3izbový byt 74 m2 plus loggia v pôvodnom stave, jadro. 4/8p. Okamžite voľný.

3 BA V Petržalka 70 3850000 Predáme pekný, svetlý a príjemný 3-izbový byt v osobnom vlastníctve, po rekonštrukcii. Rozloha bytu je 70 m2, má balkón, 
kuchyňa je prepojená s obývacou izbou, nové podlahy, všade sú plastové okná, vstavané skrine a bezpečnostné vchodové 
dvere. Nachádza sa na 12.posch./12, v tomto roku sa bude celý obytný dom zateplovať, vchod je chránený kamerovým 
systémom a čipovým kľúčom. 

3 BA II Ružinov Azalkova 72 4350000 * 3-izb. na 2/7 poschodi (pod bytom su este 2 byty), * 72m2 + 8 m2 murovana pivnica, * osobne vlastnictvo, * okrem jednej izby 3 BA II Ružinov Azalkova 72 4350000
vsade laminatove podlahy + dlazby, murovane jadro, sprchovy kut, plastove okna, velky balkon, * orientacia (jedna izba vychod, 
ostatne juh), * cisty, bezpecny vchod, dobri susedia, pekna lokalita, vyborna obcianska vybavenost  

3 BA I Staré Mesto Veterná 66 6750000 3 izbový byt na Suchom mýte ( Veterná ul.), v novom dome, osobné vlastníctvo, po čiastočnej rekonštrukcii, 3. poschodie zo 6, 
výťah, pivnica, 2 x francúzsky balkón, rozloha 66 m2 + pivnica, nepriechodné izby, možnosť použiť hypoúver 

3 BA V Petržalka Mamateyova 70 3550000 3 izb byt Mamateyova kupou volny nepriechodné izby 70m2 11/12 loggia povodny stav murovane jadro slusny vchod3 BA V Petržalka Mamateyova 70 3550000 3 izb. byt, Mamateyova, kupou volny, nepriechodné izby, 70m2, 11/12, loggia, povodny stav, murovane jadro, slusny vchod, 
orientacia Z, 2009 zateplenie domu. Kupou volny. Samostatne stojaci dom - nie terasovy !!!, aj HU 

3 BA III Nové Mesto Šancová 75 4150000 Predáme 3 izbový byt na Šancovej ul. v tehlovom dome. 1/5 poschodie, 75 m2, balkón do dvora. Pivnica 10 m2. Pôvodný stav, 
gamatky, pôvodné drevené parkety. Byt je orientovaný do ulice aj do dvora. Čiastočne HÚ.www.rir-reality.sk



3 BA V Petržalka Bradáčova 71 3650000 Predáme slnečný 3-izbový byt so zaskleným balkónom na Bradáčovej ulici v Petržalke, v osobnom vlastníctve, (71,12 + 2,76 
m2), 6/12 (nie terasový dom), slušný vchod, vrátnik, brána na magnetický čip. Byt je čiastočne prerobený – plastové okná so 
žalúziami, WC, čiastočne kúpeľna, murované jadro; ústredné kúrenie s meračmi, ADSL Internet. K bytu patrí spoločný kumbál 
na zamykanie na poschodí a vlastná pivnica na prízemí. Plánované zateplenie domu v r. 2008. Byt je na peknom, tichom mieste 
pri lesíku (blízko Dostihová dráha, Draždiaky, Petržalská hrádza, škôlka, škola). Dobrá dostupnosť MHD. 
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pri lesíku (blízko Dostihová dráha, Draždiaky, Petržalská hrádza, škôlka, škola). Dobrá dostupnosť MHD. 

3 BA III Rača Dopravná 71 3550000 Predáme 3-izbový byt na Dopravnej ul. na 7.posch./8 o výmere 71,53 m2. Byt pozostáva z 3 samostatných nepriechodných 
izieb, kuchyne, predsiene, haly, špajze, kúpelne, wc, pivnice a balkóna. Byt je v pôvodnom stave s malou čiastočnou 
rekonštrukciou (výmena okien okrem obývačky, rekonštrukcia kuchyne). 

3 BA IV DNV J.Smreka 65 3750000 Predáme 3 izbový byt v DNV na ulici J.Smreka.Byt sa nachádza na 10/12 posch.Vymenené okná,podlahy,dlažby.Na chodbe 
vstavaná skriňa-roll-door.Balkon.Velkosť bytu je 65 m2  

3 BA V Petržalka Viglašská 65 3850000 Predame 3-izb.byt na Vigl.ul.,byt ma rozlohu 65m.a je na 6.posch.z 12.,je po kompletnej rekonstrukcii,t.j. nove okna, podlahy, 
stierky,dvere aj so zarubnami,radiatory,murovane jadro,termostaticke baterie,geberit,vana ravak,nova k.l.,vchodove dvere,2-krat 
roll door 18.bodove,balkon a pivnica.slusny vchod.vchod do budovy na dek kluc.

3 BA I Staré Mesto Tabakova 80 6050000 Celková výmera bytu je 80 m2. Byt sa nachádza na 2. poschodí zo 4 v murovanom dome. V izbách sú parkety, v kuchyni a na 
chodbe dlažba. Čiastočná rekonštrukcia. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva: 1.izba 12,54 m2, 2.izba 18,36 
m2, 3. izba 18,36 m2, kuchyňa 10,33 m2, predsieň 11,50 m2, úložný priestor potravín(špajza) 0,49 m2, kúpeľňa 2,10 m2, WC 
0,91 m2, dvakrat balkón po 1,98 m2, pivnica 2,00 m2. Možné aj na 100 % HÚ0,91 m2, dvakrat balkón po 1,98 m2, pivnica 2,00 m2. Možné aj na 100 % HÚ  

3 BA IV DNV J.Poničana 72 3450000 OV, 72 m2, 1/12 posch., po rekonštrukcii, plávajúca podlaha, 2 plastové okná, žalúzie, murované jadro, kuchynská linka + 
myčka, vstavaná skriňa, pivnica, kúpeľňa a WC zvlášť, balkón dlažba, nepriechodné izby, uzamykateľná veľká chodba pre 2 
byty, vchod na magnetický čip, dobrá občianska vybavenosť, platba aj prostredníctvom úveru. 

3 BA V Petržalka Lubovnianska 73 4050000 Ponúkame na predaj 3izbový byt na Lubovnianskej ulici, 73m2, 1/6 poschodí, po kompletnej rekonštrukcii – plastové okná 5-
komorové, parkety, dyhované interiérové dvere, luxusná kuchyňa zväčšená o lodžiu, prerobená kúpeľňa a wc, bezpečnostné 
dvere, nové elektrické rozvody. V izbách sa nachádzajú 2 vstavané skrine. Z bielej techniky v byte zostávajú práčka, chladnička, 
umývačka riadu. Dom je pred zateplením a prvé poschodie je zateplené zospodu. Orientácia bytu je Východ-Západ. Byt sa 
nachádza v tichej lokalite v tesnej blízkosti jazera Draždiak a obľúbenej Petržalkej hrádze. Občianska vybavenosť : Nemocnica 
Antolská, škôlka, škola, lidt, v blízkosti petržalského obchvatu, dobrá dostupnosť MHD, centrum 7 minút autom.  

3 BA III Vajnory Široká 40 2850000 Predáme 3i byt v novostavbe na prízemí o rozlohe 40m2 +12m2terasa+50m2 záhrada. V byte sa nachádzajú plávajúce 
podlahy zrkadlový rolldor KL na mieru so vstavaným sporákom V obývacej časti je podlahové kúrenie WC a kúpeľňa jepodlahy, zrkadlový rolldor, KL na mieru so vstavaným sporákom. V obývacej časti je podlahové kúrenie. WC a kúpeľňa je 
odelená. Byt je voľný od 1.4.2008. HU vo výške 2.000.000,- Sk ostatné hotovosť. 

3 BA I Staré Mesto Svetlá 78 6040000 Pekný 3i byt - tehla s garážou v BA I. na predaj 3i byt v dobrej časti mesta na 4. poschodí z 11– BA I., Svetlá ul., neďaleko 
hotela Bôrik. Bytovka je tehla. Byt má rozlohu 78 m/2, je veľmi dobre riešený, vchod do všetkých miestností je z predsiene, má 
obývačku s kuchynským kútom, 2 izby, murovaná komora cca 1,5m x 2m, veľký cca 2,5 x 2,5m balkón, samostatné wc a 
kúpelňa. Byt je kompletne zrekonštruovaný, kvalité interiérové dvere aj so zárubňami, drevené plávajúce podlahy, nová sanita, 
nové plastové okná.. K bytu patrí aj pivničná kobka a garáž vedľa bytovky. . 

3 BA IV Dúbravka Agátová 73 5750000 Predáme 3-izb. byt v novostavbe na Agátovej 5/E. Byt je so samostatným kúrením na 1.poschodí, nadštandardne zariadený. 
Celková úžitková plocha 72,99m2. Je orientovaný na 2 strany a má 1 x Loggia + 2 x balkón o rozlohe 9,53m2. 

3 BA V Petržalka Blagoevova 73 3550000 Predáme 3 izbový byt v OV o rozlohe 73 m2, prerobený (plastové okná, dlažby, plávajúca podlaha, nová KL, kúpelňa po 
rekonštrukcii, bezpeč. vchod.dvere). Byt sa nachádza na 4posch. z 12.

3 BA III N é M t Mik í ih 75 4450000 Predáme 3 izb byt v osobnom vlastníctve o rozlohe 75m2 v BA III Mikovíniho ul posch 3/8 v priamom dotyku s parkom na3 BA III Nové Mesto Mikovíniho 75 4450000 Predáme 3-izb. byt v osobnom vlastníctve o rozlohe 75m2, v BA III - Mikovíniho ul., posch. 3/8, v priamom dotyku s parkom na 
Račianskom Mýte.Nová kúpelňa + sprchovací kút s masažnými tryskami,nové elektrické rozvody, murované jadro, 
bezpečnostné dvere, inak pôvodný stav. Byt je pekný, udržiavaný, takisto samotný vchod a výťah su veľmi pekné. Má 1 balkón 
z kuchyne a 1 lodžiu zo spálne. Byt sa nachádza v centre mesta, Lokalita má kompletnú občiansku vybavenosť, veľmi dobré 
spojenie prostriedkami MHD a dobré napojenie na cestnú sieť.     
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3 BA II Ml.Nivy Niťová 110 7950000 Nadstardny mezonetovy sa nachadza na Nitovej ulici v zelenej casti sirsieho centra mesta s krasnym vyhladom na panoramu 
mesta. Byt je situovany na 5 poschodi bez vytahu. Vymera bytu je 110 m2 z toho 55 m2 na kazdom poschodi. Na I. poschodi 
bytu sa nachadza obyvacka prepojena s kuchynou, kupelna s luxusnou hydromasaznou vanou a samostatnym sprchovacim 
kutom, WC, satniky a ulozne priestory. Na II. poschodi bytu sa nachadza priestranna spalna spolu s oddychovym kutom, 
pracovnym kutom a satnikom. Zo spalne su pristupy k balkonu o vymere cca 7 m2 a terase o vymere cca 10 m2. V cene bytu je 
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pracovnym kutom a satnikom. Zo spalne su pristupy k balkonu o vymere cca 7 m2 a terase o vymere cca 10 m2. V cene bytu je 
nadstardantne interierove vybavenie a zariadenie kuchyne vratane spotrebicov. - predpriprava na klimatizaciu v dolnej aj vrchnej 
casti bytu - vykurovanie - plyn, zasobnik vody 150 l - umyvacka riadu, el. sporak, plynove horaky, chladnicka, pracka vsetko 
Fagor - krb na tuhe palivo oblozeny mramorom - bezpecnostne dvere - satelit - hydromasazna vana na 400 l - 2x kozene 
sedacky, dolu tmava, hore bleda koza - platby - najom 1.000/mes, voda + plyn 2800/mes., elektrina 1000/mes. - 1 mesiac na 
vystahovanie - podlahove kurenie na II poschodi 

3 BA V Petržalka Bulíkova 68 3830000 Predáme pekný 3 izb. byt na Bulíkovej ul., OV, 68m2, 2 posch. s výťahom, lóggia, kompletná rekonštrukcia, samostatné izby, 
plávajúca podlaha, plast. okná, murovaná kúpelňa, WC, rohová kuch. linka. Dvere a zárubne sú pôvodné. Dom je zateplený, 
kúrenie vyregulované. 

3 BA II Pod.Biskupice Latorická 64 4250000 Ponúkame na predaj 3-izbový byt v tehlovej nadstavbe na Latorickej ulici v Bratislave - Podunajské Biskupice. Výmera bytu je 
64,00 m2 + loggia 2 m2 + pivnica 4 m2. Výhodou je samostatné plynové kúrenie s prietokovým ohrievačom teplej vody, 
plastové okná, bezpečnostné vchodové dvere, nová kuchynská linka so zabudovanými spotrebičami, rohová vaňa. Obývačka je 
prepojená s kuchyňou, spáľňa so samostatným šatníkom. Jedná sa o nadstavbu z roku 2001 umiestnenú v tichom a kľudnomprepojená s kuchyňou, spáľňa so samostatným šatníkom. Jedná sa o nadstavbu z roku 2001 umiestnenú v tichom a kľudnom 
prostredí rodinných domov s jednoduchým parkovaním. Bytový dom je zateplený, na prízemí sa nachádza funkčná kočikáreň. 

3 BA V Petržalka Beňadická 78 3900000 Predáme 3 izbový byt v Petržalke-Lúky, blízko jazera Draždiak. Byt má celkovo 78m2, kompletne prerobený, dlažby, parkety - 
plávajúca podlaha, WC+kúpeľňa, plastové okná, 2x loggie zasklené, pivnica. Slušný vchod, poschodie 10/12. Dom je s terasou. 
Na kúpu je potrebná minimálne 100.000,- Sk hotovosť na zálohu

3 BA II Vrakuňa Toryská 68 3320000 Predame 3.izb.byt na Toryskej ul. Byt ma 68 m Zasklenenu lodziu,murovane jadro...Dobra obcianska vybavenost 3 BA II Vrakuňa Toryská 68 3320000 y y j y , j y

3 BA V Petržalka Hálova 69 3650000 Predáme 3-izbový byt s loggiou na Hálovej ulici, 5/12. Byt má halu, všetky izby majú samostatný vchod, pôvodný stav (veľmi 
zachovalý). Prípojka Orange fibernet (vysokorýchlostný internet) v bytovom dome, otváranie brány DEK systémom (magnetický 
zámok). Obhliadka bytu je možná v nedeľu po 17. hodine, prípadne podľa dohody v pracovných dňoch v podvečerných 
hodinách. 

3 BA II Ružinov Rumančekova 69 3300000 Predáme 3 izb byt 9/9 v pôvodnom stave na Rumančekovej ul. Kúpou voľný. možný aj HU. Byt má 69 m2 balkón v kuchyni 
loggiu v spálni.

3 BA III Nové Mesto Ukrajinská 105 6850000 Predáme 3 izb byt na Ukrajinskej ul. 105 m2 , 2.posc.Vysoké stropy ,vysoké dvere, vlastny kotol na kúrenie. moznosť aj HU. 
pekný. 

3 BA I Staré Mesto Palisády 88 8650000 Predame byt 3i. v tichej lokalite Palisady, 88m2, prerobeny, pl.okna, drevene dvere, podlahy, nova kuch.linka, samostatne 
kurenie.
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