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počet 
izieb okres mestská časť ulica rozloha cena popis

4 BA IV Dúbravka L.Zúbka 73 3550000 Byt pozostáva z štyroch miestností, predsiene, kuchyne, šatníka, kúpeľne, WC a balkóna (pozdlz celeho bytu) Celková 4 BA IV Dúbravka L.Zúbka 73 3550000
podlahová plocha bytu bez plochy balkóna predstavuje výmeru 73,17 m2 Byt je na 1p/6 Povodny stav. Kupou volny.

4 BA IV Lamač Bakošova 120 7600000 Predáme 4 izbový byt s veľkou terasou, garážovým státím a pivnicou na 1. nadzemnom podlaží v 8 ročnej novostavbe v Lamači 
na Bakošovej ul. Výmera spolu 164 m2 z toho byt 120 m2, terasa 44 m2 + 80 m2 "spoločná" trávnatá terasa, na ktorú je prístup 
výlučne iba z tohto bytu. KL, oddelené wc, kúpeľňa, štandardná sanita, plávajúca podlaha, bezpečnostné dvere, vlastný kotol. 
Veľká obývačka, tri izby, kuchyňa, šatník, komora, pivnica. Tiché, kľudné prostredie, pekný výhľad. Garážové státie v cene! 
Cena bytu iba 51 tis./m2! Cena bytu iba 51 tis./m2! 

4 BA V Petržalka Budatínska 83 3850000 predame prerobený pekný byt, 83m2, dve lodzie a jeden balkon, plastove okna, roldory, kuchynska linka, 1.P. možnost 
hyp.uveru

4 BA V Petržalka Žehrianska 84 4040000 Predáme 4‐izb.byt na Zehrianskej ul., OV, HU, 3posch. z 8., loggia, pivnica, výťah, 84m2.Byt je po kompletnej rekonštrukcii, plávajúce 
podlahy, plastové okná s vnútornými žalúziami, rohová KL‐sporák a digestor, sanita spolu‐murované jadro, rohová vaňa, bezpečnostné 
dvere, interiérové dvere.Byt ma nové rozvody vody a elektriny.Slušný vchod, aj susedia, bezproblémové parkovanie.  

4 BA V Petržalka Krasnohorská 89 4150000 Predáme 4-izbový byt na Krásnohorskej ulici, v Petržalke, 8/8, 89m3, pôvodný stav.  

4 BA V Petržalka Jiráskova 86 4350000 Predáme kompletne zrekonštruovaný 4.izb. byt 86 m2 na 3/8 posch v zateplenom dome. Rekonštrukcia: plastové okná, žalúzie, 
bezpečnosté dvere, nové interiérové dvere s obložkami, plávajúce podlahy, dlažby, znížené stropy, nové radiátory, nové 
rozvody vody, plynu a elektriny, murované jadro, kúpelňa zvačšená, WC geberit, kuchynská linka so zabudovanými spotrebičmi. 
Slušný vchod (16 bytov), pred domom veľké parkovisko, dobrá občianska vybavenosť.Možnosť HÚ. 

4 BA IV Dúbravka Nejedlého 78 4900000 Predame pekny 4-izb.byt na Nejedleho ul., OV, HU, 6posch.zo 7p., loggia, pivnica, vytah, 78m2.Byt je kompletne 
rekonstruovany-plastove okna so zaluziami, parkety v celom byte, dlazba v kuchyni a na loggii, rohova KL-Korina so 
zabudovanym sporakom-Whirpool,samostatna teplovzdusna rura-Whirpool, farebne stierky, bezpecnostne dvere, interierove 
dvere, nove rozvody plynu, v byte ostavaju skrine, garnize, je tam internet, KTV, telefon.Cely dom sa bude zateplovat, 
malovat.Slusní susedia, aj vchod, bezproblemove parkovanie, blizko MHD, obchody, ...Na byte nie je ziadna tarcha, je kupou 
volny. 

4 BA IV Dúbravka Landauova 5050000 Predáme 4 izb byt v Dúbravke po kompletnej rekonštrukcii - plávajúce podlahy 8 mm plastové okná profil Salamander biele (v4 BA IV Dúbravka Landauova 5050000 Predáme 4 izb, byt v Dúbravke po kompletnej rekonštrukcii - plávajúce podlahy 8 mm, plastové okná profil Salamander biele (v 
obývačke zvnútra zlatý dub), nové rozvody vody, elektriny, KTV, plyn, stierky, znížené stropy sadrokartónom s bodovými 
svetlami (chodba, WC, kúpeľňa, obývačka, kuchyňa), farebná malovka, vstavané skrine, nové oblklady aj dlažba vo WC a 
kúpelni (parný box s rádiom), v kuchyni nové obklady, nová kuchynská linka z masívu so zabudovanými vstavanými spotrebičmi 
Whirpool, nové zárubne s interiérovými (koratex) a vstupnými dverami, omietnutá a zateplená loggia s fínskym zasklievaním a 
žalúziami. Byt sa predáva kompletne zariadený nábytkom. Rekonštrukcia urobená v X/2005. 

4 BA V Petržalka Holíčska 84 4250000 Predáme priestranný 4izb.byt,84m2,izby samostatné-nepriechodné,nové plastové okná,zasklenný balkon-vchod z kuchyne,pvc-
zachovalé,jadro-pôvodné,pivnica,1p./8p. kuchynská linka+spotrebiče v cene.dobrá občianská vybavenosť,10min.do 
centra,okolie dobré vybavené(nákupné centrá,Tesco,...blízko jazerá Draždiak)parkovanie-verejné... Možnosť na HU.Voľný od 
apríla 2008. 

4 BA V Petržalka Lachova 4300000 Predame 4-izbovy byt s logiou,4/8 poschodie,ciastocne prerobeny.Nova kuch.linka,plavajuca podlaha,dlazba.

4 BA IV Dúbravka Bagarova 67 Predáme 3 izb.byt, Dubrvka,Bagarivá ul. 9/12 posch,67m2, čistočná rek. nová kup.wc, nová kuch.linka,pláv.podl. dlažby, veľká 
l i 11 5 2 ž ý HU

g
loggia 11,5m2 , možný HU. 
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4 BA V Petržalka Romanova 89 4050000 Predáme 4 izb. byt na Romanovej ul. v Petržalke, v OV, rozloha 89m2, 3/4posch., po rekonštrukcii: plávajúca podlaha, plastové 
okná, bezpečnostné dvere, nová kuchyňa, murovaná kúpelňa a WC. K bytu patrí pivnica. Lokalita: 10 min. autobusom od 
centra, dobré parkovanie, v tesnej blízkosti potraviny Albert, jazero Draždiak.

4 BA III Nové Mesto Vajnorská 114 6650000 Predáme 4-izbový byt pri Trnavskom Mýte v murovanom dome na 2./4.p. Byt je kompletne zrekonštruovaný- zvukovoizolačné 
okná, loggia s výhľadom do tichého udržiavaného dvora, nové podlahy, rozvody, sanita, vlastné kúrenie – nový kotol Vaillant,
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okná, loggia s výhľadom do tichého udržiavaného dvora, nové podlahy, rozvody, sanita, vlastné kúrenie – nový kotol Vaillant, 
zvukové izolácie od susedov, kuchynská linka masív so zabudovanými spotrebičmi, vstavané skrine na mieru v každej izbe i na 
chodbe, v kúpeľni vaňa, sprchový kút a umývadlo, WC samostatné. Možnosť dobudovania krbu - viacero komínov v stenách. 
Celková výmera bytu je 114 m2. Parkovanie je v uzavretom dvore s bránou na diaľkové ovládanie. Výhodná lokalita (všade 
blízko), vhodné aj na kancelárie. 

4 BA V Petržalka Starhradská 83 3930000 4 izbovy byt sa nachadza v peknej lokalite pri lese,ov.5posch.z 8, 83m2 čiastočna rekonštrukcia,plastove okna,nova kuchynska 
linka,bezpečnostne dvere logia.  

4 BA IV Dúbravka Homolova 79 4300000 Predame 4-izbovy byt 79m2 v OV.4posch./8 na Homolovej ul. Byt je v bytovke po rekonštrukcii strechy ,rozvodov vody a 
plynu,zateplena fasáda. Na byte su vymenene plastove okna .zrekonstruovana kupelka,bezpečnostne dvere,inak v pôvodnom 
stave.

4 BA I Staré Mesto Leškova 97 7750000 Predáme 4izbový byt prerobený z 3izbového,Leškova ul, OV, 97m,vysoké prízemie/5,tehla,vysoké stropy 3,40m,orientovaný aj 
do dvora aj na ulicu,v každej izbe komín,možnost samostatného kúrenia,povodné zachovalé parkety,špajza,možnost HU. 

4 BA IV DNV I Bukovčana 82 3580000 Predáme 4 izb byt I Bukovčana DNV 82 5m2 OV 6/7p loggia čiastočne upravený /2 izby stierka chodba a kuchyňa4 BA IV DNV I.Bukovčana 82 3580000 Predáme 4 izb. byt, I. Bukovčana, DNV, 82,5m2, OV, 6/7p., loggia, čiastočne upravený /2 izby stierka, chodba a kuchyňa 
dlažba, loggia dlažba, repasovaná KL, kvalitné 5-komorové plastové okná (U=1,0) / termo-ventily, výťah, slušný vchod /vstup na 
čip/, pivnica, aj na úver 

4 BA IV Dlhé Diely Beniakova 84 3850000 Predáme 4-izbový byt na Beniakovej, 84m2, OV, 2/8 posch., pôvodný stav, murované jadro, zasklená loggia, kolaudovaný v r. 
1993. Kúpou voľné, aj na HÚ. . 

4 BA V Petržalka Romanova 86 4650000 Ponúkame na predaj 4 izbový byt na Romanovej ul., 0V, 86 m2, 7/8p., zasklenná loggia z kuchyne, nepriechodné izby, komplet 
rekonštrukcia okrem kuchyne, plávajúca podlaha, dlažba, v kúpeľke sprchovací kút, plastové okná so žalúziami, bezpečnostné 

Údvere, rolldor v chodbe, cena bytu je komplet aj so zariadením, výťah, pivnica, dom je zateplený, dvaja majitelia na chodbe, HÚ 

4 BA II Ružinov Trenčianska 97 7750000 Predáme pekný slnečný 4-izbový byt na Trenčianskej ulici, 1.poschodie, tehla, balkón s výhľadom na park, krytá loggia, drevené 
parkety, nové plastové okná, po čiastočnej rekonštrukcii, dom je zateplený s novým náterom , ústredné kúrenie, 97m2  

4 BA V Petržalka Rontgenova 86 4900000 Predame 4-izb. byt na zaciatku Petrzalky na Röntgenovej ulici, 86 m2, 6/8 posch. Byt presiel kompletnou rekonstrukciou v 
r 2005 Plastove okna zn Ravak- v kuchyni francuzsky (preskleny) balkon 5 kom profil V kupelni je sprchovaci kut a rohovar.2005. Plastove okna zn. Ravak- v kuchyni francuzsky (preskleny) balkon, 5 kom. profil. V kupelni je sprchovaci kut a rohova 
vana zn. Ravak. Wc je na splachovaci system Geberit. Nova kuch. linka na mieru do tvaru L so vstavanymi spotrebicmi 
(chladnicka, varna doska-plynova, rura- elektricka, umyvacka riadu). V byte je kompletne nova elektroinstalacia, nove zarubne a 
dvere, plavajuce podlahy, 2x vstavana skrina zn. Rolldor. K bytu prinalezi aj pivnica. V dome sa nachadza pripojenie na 
vysokorychlostny internet.  

podkr
ovný

BA I Staré Mesto Benediktiho 80 5250000 Predáme atypický podkrovný byt na Benediktiho ul. 80 m2 - otvorený priestor s kuch.linkou. Možnosť vytvorenia galérie / výška 
5,6 m/.5/5 bez výťahu s podielom na spoločnom uzavretom dvore. Príjemná, tichá lokalita. ovný , ý p p j ,
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