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počet 
izieb okres mestská časť ulica rozloha cena popis

2G BA V Petržalka Gessayova 38 2850000 Predáme 2garzónku (Gessayova ul., Petržalka), 38 m2 + 2 x lodžia,, 4/12 posch., čiastočne rekonštruovanú - plávajúce 
á ý é

2G BA V Petržalka Gessayova 38 2850000
podlahy, nová kuch. linka, veľmi pekný rolldor, stierky, murované jadro. aj na HU 

2G BA V Petržalka Lenardova 54 3250000 Predám 2 garsonku s loggiou 54m2, na lenardovej ul. pod Inchebou, plastové okná, plávajúce podlahy, bezpečnostné dvere, 
rolldor, odkúpený je aj pozemok pod domom.  

2G BA V Petržalka Tupolevova 46 3040000 Ponúkame na predaj 2-garsónku de-lux v Petržalke na Tupolevovej ulici. Byt sa nachádza na 6/12 poschodí, jeho výmera je 
46m2+loggia, pozostáva z dvoch obytných miestností, samostatnej kuchyne, kúpeľne, predsiene a loggie. Byt je v slušnom 
pôvodnom stave. Byt sa nachádza v lokalite s dobrou občianskou vybavenosťou (Kaufland, zdravotné centrum, škola, škôlka, 
dobra dostupnosť MHD)dobra dostupnosť MHD).  

G BA II Ružinov Stropkovská 27 2350000
Predáme garsónku s krásnym výhľadom na štrkovecké jazero. Garsónka sa nachádza v mestskej časti Ružinov v 
bezprostrednej blízkosti štrkoveckého jazera. Rozloha 27 m2, po rekonštrukcii, drevené parkety, zvýšené prízemie.  

G BA I Staré Mesto ul.29.augusta 32 3000000
Predáme peknú garzónku v absolútnom centre BA v starom tehl.stavbe na ul.29.aug. pri Medickej záhrade. 2/4 pri SCP  

G BA II Ružinov Štefunkova 19 2150000 Okamzite volna k predaju neprerobena garsonka, na druhom poschodi , na stefunkovej ulici, celkova vymera plochy bytu je G BA II Ružinov Štefunkova 19 2150000 Okamzite volna k predaju neprerobena garsonka, na druhom poschodi , na stefunkovej ulici, celkova vymera plochy bytu je 
19.25 m2 , vytah, bez loggie. len vaz. zaujem  

G BA V Petržalka Jasovská 28 2400000 Predáme garsónku na Jasovskej ul. v Petržalke, poschodie 7z12,osobné vlastníctvo , kompletná rekonštrukcia ,pekný svetlý 
byt, zasklená loggia +nová dlažba,28m/2,výťahy na číp ,pred bytom uzamykateľná chodba, slušný vchod na číp, nové plastové 
okná, komplet nové všetky dvere, kompletná rekonštrukcia kúpelne /sanita ,armat., obklad, dlažba/ ,nová dlažba v chodbe, 
plávajúca podlaha v izbe, v blízkosti obchod Lídl ,jazero veľký Draždiak    

G BA V Petržalka Strečnianska 28 2400000 Predáme kompl. luxusne zrekonštruovanú garsónku, OV, Petržalka, Strečnianska ul., 28m2, 3/12 posch., 2x výťah, pláv. G BA V Petržalka Strečnianska 28 2400000 p g , , , , , p , ý , p
podlaha, PO, nová KL, novo zrekonštruovaná kúpelňa s WC, novo zasklaná a kompl. vykachličkovaná logia, nové interiérové 
dvere, aj na HÚ, voľná

G BA III Nové Mesto Vajnorská 30 2650000 Predaj veľkej garsónky na Vajnorskej ul. za Istropolisom, tehla, pôvodný stav, rekonštruovaná kúpelňa, vchod z pavlače, 
orientácia do dvora, veľká pivnica, upc, slušný dom, dobré parkovanie. Byt s výmerou 30 m2 je v OV, nachádza sa na 2 
poschodí. Voľný okamžite. 

G BA V Petržalka Budatínska 25 2050000 Predame garsonku na Budatinskej  v Petrzalke, 25m2, prizemie z 12, ciastocna rekonstrukcia. Cena 2 000 000,- Sk len 
hotovosthotovost 

G BA II Ružinov Haburská 24 2350000 Predame slnecnu garsonku na Haburskej ulici v Bratislave - Strkovci. Garsonka je v slusnom stave, tehlovy dom, drevene 
parkety. Rozloha cca.24 m2. Sucastou je aj pivnica. K nastahovaniu ihned

G BA III Krasňany Pekná cesta 23 2100000
Predame peknu slnečnu garsonku v povodnom stave OV,2poschodie s balkonom,rozloha 23,5m2,KT.Cely dom je zatepleny. 

G BA II Ružinov Martinčekova 19 1910000 Predáme 1-garzónku v lokalite Bratislava 2. - Martinčekova ul. Garzónka sa nachádza na 6posch./6, plastové okná, plávajúca 
podlaha, kúpeľna pôvodný stav, kuchynská linka neprerobená. Dom je zateplený, Celková výmera 19,30m2. Bez balkóna.podlaha, kúpeľna pôvodný stav, kuchynská linka neprerobená. Dom je zateplený, Celková výmera 19,30m2. Bez balkóna. 
Možnosť HÚ.  

G BA I Staré Mesto Moskovská 38 2850000 Na predaj garsónka v Starom meste na Moskovskej ulici na 2.p. v celkovej výmere 38 m2 po kompletnej rekonštrukcii (plastové 
okná, dlažba, sprchový kúť, kuchynská linka. 

1 BA IV Dúbravka Bagarova 43 2650000 Predáme veľký, slnečný 1 izb. byt na Bagarovej ul. v kľudnej časti Dúbravky. 3 p. zo 4. Výmera 43 m2 + 7 m2 loggia cez izbu a kuchyňu + 
pivničná kobka. Byt je čiastočne zrekonštruovaný. Bezproblémové parkovanie.   
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1 BA IV Dúbravka Ľ.Zúbka 31 2610000
Ponúkame na predaj 1 izb. kompletne zrekonštruovaný byt nachádzajúci sa bytovom dome na zvýšenom prízemí, ul. Ľ.Zúbka 
na začiatku Dúbravky. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou pred pol rokom, boli zrekonštruované kompletne rozvody elektriny 
a vody, nové plastové okná so žalúziami a sieťkami, nová plávajúca podlaha, obklady a dlažba v kúpeľni a WC, nová kuchynská 
linka s jedálenským pultom V byte j e KTV internet a telefónna linka zavedená Podlahová plocha bytu je 31 m2 k bytu
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linka s jedálenským pultom. V byte j e KTV, internet a telefónna linka zavedená. Podlahová plocha bytu je 31 m2, k bytu 
prislúcha aj pivničná kobka vo veľkosti 1,40 m2 a loggia vo veľkosti 7,32 m2, ktorá nie je súčasťou podlaahovej plochy. Bytový 
dom prešiel prvou etapou zateplenia a rekonštrukcie balkónov. Byt sa nachádza v tichom prostredí s výbornou občianskou 
vybavenosťou a bezproblémovým parkovaním priamo pred domom. V tesnej blízkosti sa nachádza obchodné centrum, škola, 
škôlka, zimnný štadión, zastávky MHD. Z tejto oblasti je veľmi dobrý a rýchly prístup na mestský obchvat cezý tunel Sitina. 
TREBA VIDIEŤ!!!!     

1 BA II Ružinov Rumančekova 37 dohoda Predáme 1 izbový byt v II. obvode na Rumancekovej ulici. Celkova vymera bytu 37m. Byt je ciastocne zrekonstruovaný, 1 BA II Ružinov Rumančekova 37 dohoda ý y j y y y j ý,
plastove okna, murovana kupelna. Velmi slusný vchod. Poschodie 5/5. Strecha po kompletnej rekonstrukcii + zeteplenie 
12m/2007. Vytah je k dispozicii. Balkon nie je sucastou bytu.. 

1 BA IV Dúbravka Bagarova 40 2950000 Predame 1 izb. podkrovny byt, bagarova ul., 5/5 posch., 40m2,profil bytu L, predsien vstav. skrina, posuv. dvere do sam. 
kupelne, wc, parkety. kuch. linka, 

1 BA V Petržalka Osuského 36 2450000
Predáme 1‐izbový byt v OV v Petržalke na Osuského ulici. 36m2, 8./12 p. Pekný slnečný a veľmi priestranný byt orientovaný na východ. 
Uzamykateľná chodba aj centrálny vchod Slušné prostredie a vchod Všetky služby a občianska vybavenosť v dosahu 10 minút od centraUzamykateľná chodba aj centrálny vchod. Slušné prostredie a vchod. Všetky služby a občianska vybavenosť v dosahu. 10 minút od centra 
mesta. Skvelá poloha. Čiastočný úver možný. Hotovosť preferovaná. Dohoda možná.   

1 BA I Staré Mesto Mozartova 38 3150000 V tichej lokalite, blízko do centra, ponúkame na predaj jednoizbový byt po kompletnej rekonštrukcii o výmere 38 m2. Byt sa nachádza na 
piatom poschodí obytného domu na Mozartovej ulici s výťahom. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, murovanej kúpelne, jednej veľkej izby a 
samostatnej kuchyne. Na chodbe, v izbe a kuchyni je plávajúca podlaha a v kúpelni je dlažba. V kúpelni je nový moderný sprchový kút, 
umývadlo so skrinkou a zrkadlom, WC a prípojka na práčku. V byte sú nové plastové okná, nové stierky a rozvody. Kuchyňa je pripravená na 
namontovanie kuchynskej linky podľa Vašich predstáv. Z bytu je nádherný výhľad až do Rakúska. Nízke mesačné náklady, bezproblémové namontovanie kuchynskej linky podľa Vašich predstáv. Z bytu je nádherný výhľad až do Rakúska. Nízke mesačné náklady, bezproblémové 
parkovanie.  

1 BA IV Karlova Ves Hodálova 38 2550000 Ponúkame na predaj byt v Karlovej Vsi na Hodalovej ul. v pôvodnom stave,38m2,OV,2/10.Možnosť čerpať HÚ. 

1 BA IV Lamač Heyrovského 35 2800000 Ponukame - 1 izbový byt na Heyrovského ulici, Lamač. Poschodie 11/12, rozloha 35 m2 + 2x loggia s prístupom z izby aj z 
kuchyne. Byt je v pôvodnom, ale zachovalom stave. Umakartové jadro. Orientácia na východ - krásny výhľad na Karpaty. Veľmi 
pekný vchod, brána na čip. Ciastocne hypo mozne.  

1 BA I Staré Mesto Obchodná 30 3450000 Predame 1- izbovy byt na Obchodnej ulici vedla Royko pasaze po kompletnej rekonstukcii, plast.okna, drevene parkety, 1 BA I Staré Mesto Obchodná 30 3450000 Predame 1- izbovy byt na Obchodnej ulici vedla Royko pasaze po kompletnej rekonstukcii, plast.okna, drevene parkety, 
kuch.linka, bezpecnostne dvere. Byt je na prvom poschodi (zvysene prizemie) s rozlohou 30,22 m2. Vhodny aj na podnikatelske 
ucely.

1 BA III Rača Kafendova 2650000 Predaj komplet zrekonstruovany 1 izb byt ,2 poschodie z 8.,Kafendova ul., kupou volny aj HU. panel ,vytah, 

1 BA III Nové Mesto Nobelova 32 2450000
Predáme jednoizbový byt, tehla, ústredné kúrenie-merače tepla, 32 m2, 2 posch/6, výťah, po kompletnej rekonštrukcii, plastové 
okná, nové podlahy, nová kuchynská linka, nové bezpečnostné dvere, spoločná uzamykateľná chodba pred bytom, tichá lokalita okná, nové podlahy, nová kuchynská linka, nové bezpečnostné dvere, spoločná uzamykateľná chodba pred bytom, tichá lokalita 
so zeleňou, orientácia na východ do parku, slnečný byt, kľudné prostredie, 5 min od Polusu, 5min k ŽST Vinohrady. Nizke 
naklady na byvanie - 2250SK/2osoby. Parkovanie pred domom. Možný úver do 1,3mil.  

1 BA III Nové Mesto Šancová 33 2800000 Predáme 1-izbový byt 33m2, v Starom meste na Šancovej ulici. 1/5 posch. bez výťahu v zrekonštruovanom tehlovom dome. Byt 
je po kompletnej rekonštrukcii, čiastočne zariadený. bezpečnostné dvere, roldor, el. spotrebiče. Je orientovaný do ulice. K bytu 
patrí pivnica a balkón. Kúpou voľný! 

1 BA V Petržalka Vígľašská 39 2840000 PREDAME SLNECNY 1-IZB BYT VIGLASSKA UL. 39m/2 PO REKONSTRUKCII VYCHOD STRANA SLUSNY VCHOD NA CIP 
TICHE PROSTREDIE MHD OBCHODY DRAZDIAK HOTOVOST PRIP ZRYCHLENY HYPO UVER

g
TICHE PROSTREDIE MHD OBCHODY DRAZDIAK HOTOVOST PRIP.ZRYCHLENY HYPO UVER.  

1 BA V Petržalka Vyšehradská 39 2850000 Predame 1izb. byt v 1/2 ročnej Novostavbe na Vyšehradskej ulici  v Bratislave. Byt sa nachádza na 9/11 posch ma 39m2 + 3m2 
balkon.Komplet zariadeny:plavajuca podlaha,Rolldon skriňe s hlinikovymi profilmi,masivna poschodova postel (robena 
namieru),kuchynska linka so sporakom,kožena sedačka,komplet zariadena kupelna,obyvačkova stena,byt je čisty a 
nepoškodeny,nepotrebne žiadne zasahy,Ihneď sa da byvať.Všetko ostava v byte a je zahrnute v cene.Nutna minimalna 
hotovosť je 1 600 000 SK,zostatok.možny UVER. 

1 BA III Nové Mesto Račianska 40 3000000 Ponúkame na predaj 1 izb čiastočne zrekonštr byt na Račianskej ul prerobený na 2 izb vymera 40 m2 Balkon do dvora1 BA III Nové Mesto Račianska 40 3000000 Ponúkame na predaj 1 izb. čiastočne zrekonštr. byt na Račianskej ul. , prerobený na 2 izb., vymera 40 m2, Balkon do dvora 
parkovanie možne vo dvore. Možnosť použiť HU. 
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1 BA II Ružinov Kupeckého 40 3140000
Predáme 1-izb. byt na Kupeckého ulici. Podrobnosti: - lokalita: širšie centrum, bytový dom v tichej lokalite mimo hlavnej cesty, 
umiestnený pri parku, materskej škôlke a škole - bytový dom: tehla, výťah, slušný vchod - byt: 40 m2, pivnica, kompletná 
rekonštrukcia (wc, kúpelňa, parkety, elektrické rozvody), kuchyňa a okná pôvodné- zrepasované, balkón na medziposchodí, 6/6 
(strecha vo vynikajúcom stave) - náklady: nájomné na 1 mesiac/2 osoby cca 3.100 Sk - financovanie: možnosť prebratia
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(strecha vo vynikajúcom stave) - náklady: nájomné na 1 mesiac/2 osoby cca 3.100 Sk - financovanie: možnosť prebratia 
hypotéky bez navýšenia ceny (v súčasnosti bolo splatených cca 120.000 Sk)  

1 BA IV Dúbravka Saratovská 41 2500000 Predáme 1 izbový byt v Dúbravke na  Saratovskej ul., výmera 41m2, čiastočná rekonštrukcia,zv.prízemie,kúpou voľný, možnosť 
použiť HU. 

1 BA III Nové Mesto Tehelná 38 2700000 Predáme 1-izb. byt na Tehelnej ul.38 m2, 10/12 posch., bez balkonu, výťah,čerstvo vymaľovaný, vlastná kotolňa v 
dome,zrekonštruovaný vchod.aj hypotekárny úver

1 BA V Petržalka Černyševského 38 29000001 BA V Petržalka Černyševského 38 2900000
Predame tichy a slnecny 1izbovy byt v zateplenom panelaku, rekonstruovany vchod, 3./8.pos., v najlukrativnejsej casti Petrzalky 
- 4 min.busom do centra, 5 min.peso do sadu J.Krala a auparku, rozloha 38,5m, orientacia na vychod, velka lodzia z kuchyne, 
rekonstrukcia okrem kupelne a wc, bezpecnostne dvere, plast.okna, stierky, dlazby, merace na radiatoroch, luxusny 3m rolldor. 
Vyhodou okrem lokality je velmi nizke najomne a vyborni susedia. K bytu patri pivnica. 

1 BA II Trnávka Banšelova 30 2350000
1-izbovy, 2/7 posch. s vytahom, izba nepriechodna, panel, pred siestimi rokmi totalna rekonstrukacia- okrem okien, samostatna 
kupelna WC bez balkonu vymera bytu 30 m2 kuchyna komplet zariadenia so vsetkymi elektrospotrebicmi zostavakupelna, WC, bez balkonu vymera bytu 30 m2,kuchyna komplet zariadenia so vsetkymi elektrospotrebicmi- zostava 

1 BA III Nové Mesto Osadná 36 3150000 Jedna sa o 1. izbovy byt. Plocha 36 m2, zvýšene prizemie cca 3,5 m. .Je to Osadna ulica BA III. Komplet rekonstrukcia, nova 
elektrika aj vodovodne potrubie( kanalizacia) Plastove okno, bezpecnostne dvere, drevene parkety v izbe, novo vybrusene aj 
nalakovane, v kuchyni dlazba, nova kuchynska linka. Vnutorne nove drevene dvere. Sprchovy kut s dverami. Kurenie gamatky 
(nove) Tepla voda cez bojler. Vyska najmu aj s plynom 1700,-Sk/mesiac Balkon pre dva byty (pavlac). Je to tehlovy dom – pocet 
bytov v dome 12, komplet zariadeny – chladnicka, pracka kuchynsky stol (barovy), mikrovlnka. V izbe skrine, rozkladacia 
sedacka, konferencny stolik, policovy stena. Stol pod televizorom. Moze byt aj na HU. Byt je v osobnom vlastnictve,k bytu je aj sedacka, konferencny stolik, policovy stena. Stol pod televizorom. Moze byt aj na HU. Byt je v osobnom vlastnictve,k bytu je aj 
pivnica.    

1 BA IV Karlova Ves Karloveská cesta 38 2730000 BA IV- 1 izbový byt, Karloveská ulica, 5./7 poschodí ,v tomto roku bude dom zateplený. Byt aj s veľkou lodžiou pozdĺž izby a 
kuchyne má 38 m2. Obývacia izba má 17,34m2, kuchyňa 5,1m2, lodžia 7,5 m2 .Kúpeľna spojená s WC je po rekonštrukcii, vo 
vstupnej chodbe a kuchyni je dlažba, v izbe pôvodné lino, v izbe je plastové okno a dvere, v kuchyni je okno , dvere a 
kuchynská linka v pôvodnom stave.K bytu patrí zamykateľný odkladací priestor na chodbe. Byt je slnečný.V blízkosti MHD, 
obchody, park, škola, škôlka. Byt je kúpou voľný.  

1 BA III Nové Mesto Šancova 43 3200000
Ponúkame na predaj 1 izb.byt na Šancovej ulici - Nové mesto, BA III. Rozloha je 43m2, posch. 2/6, bez výťahu,tehla,ov, pavlač. 
Byt je po kompletnej rekonštrukcii, bez ďalších investícii: plast.okná, pláv.podlaha,dlažba, kúpelňa (vaňa) a wc sú samostatne 
po rekonštrukcii, merače a regulátory tepla, veľká samostatná kuchyňa. Byt je bez ťiarch. Platba aj na hu. Byt nie je orientovaný 
na hlavnú ulicu. Dom sa bude tento rok rekonštruovať (nové balkóny, zateplenie, rekonštrukcia vchodu...).  

1 BA I Staré Mesto Bjornsonova 40 3450000
Predáme 1 izb byt (40m2+balkón+pivnica) v centre Björnsonova/Šancová ul 2 poschodie z 5 výťah tehlový domPredáme 1 izb. byt (40m2+balkón+pivnica) v centre, Björnsonova/Šancová ul., 2. poschodie z 5, výťah, tehlový dom, 
orientovaný do tichého slnečného dvora, kompletne zrekonštruovaný (elektrika, rozvody, okná, interiérové dvere atď.). 

1 BA III Nové Mesto Šancová 44 3350000
Predáme 1-i-byt v BA, Šancová ul., zvýšené prízemie, o výmere 44m2, po rekonštrukcii, byt je voľný. forma platby ľubovoľná.  

1 BA IV Dubravka Peknikova 38 2150000 Predame 1 izb. byt na Peknikovej ul. v Dubravke, 38m2, pôvodny stav, 7/8 posch., slnecny, ihned volny 

1 BA IV Dubravka Saratovská 42 2550000 Predame 1 izb.velkometrazny byt ,rozloha bytu 42 m2,na Saratovskej ul.,posch.7/12 ,dom je zatepleny,byt je po kompletnej 
rekonstrukcii nova sanita kupelna wc vymalovany nove plavajuce podlahy nie je orientovany na cestu Velmi pekny trebarekonstrukcii,nova sanita,kupelna,wc,vymalovany,nove plavajuce podlahy,nie je orientovany na cestu.Velmi pekny,treba 
vidiet.Uprednostnujem hotovost.   

1 BA II Vrakuňa Estónska 33 2650000 Predáme 1 izbový byt na Estónskej ulici, OV, 3./3 poschodí, bez výťahu, 33,59 m2, samostatná kúpeľňa aj WC, čiastočne 
zrekonštruovaný: nové stierky, plastové okná, parkety, v predsieni je vstavaný šatník robený na mieru, klimatizácia, balkón z 
kuchyne, orientácia JZ, tichá lokalita, dobré možnosti parkovania, , možnosť čiastočného úveru, obhliadky možné po 18.00 hod., 
alebo dohodou. 

1 BA II Pod Biskupice Ipelská 36 22500001 BA II Pod.Biskupice Ipelská 36 2250000
Predáme pekný slnečný 1-izbový byt v OV, 36 m2 + pivnica, zvýšené 1. posch., panel, pôvodný stav, situovaný od ulice v tichej 
lokalite, slušný vchod, dobrá dostupnosť mhd, blízkosť trhu a nákupných centier, voľný od marca 08, preferujeme hotovosť. 

1 BA III Nové Mesto Odbojárov 36 2850000 Predáme 1i byt blízko centra , 1p. výťah , slušný vchod , 36 m2 , pôvodný stav .www.rir-reality.sk



1 BA II Pod.Biskupice Korytnická 36 2350000
Ponúkame na predaj 1-izbový byt v Bratislave- Podunajské Biskupice, ulica Korytnická, rozloha bytu 36m2, 6/12 poschodie, 
čiastočná rekonštrukcia, nové plastové okná, stierky,nové podlahové krytiny,nová pracovná kuchynská doska, nové obklady, 
kúpelka a WC sú v dobrom pôvodnom stave, pivnica, výťah.Pred domom je parkovisko. Byt má pekný výhľad. 

1 BA IV Karlova Ves Silvánska 34 2750000 Predáme 1 izbový byt 34 m2 na 5p s veľkou loggiou Byt je kompletne a veľmi pekne zrekonštruovaný

www.rir-reality.sk

1 BA IV Karlova Ves Silvánska 34 2750000 Predáme 1-izbový byt , 34 m2, na 5p. s veľkou loggiou. Byt je kompletne a veľmi pekne zrekonštruovaný. 

1 BA III Nové Mesto Kalinčiakova 46 3350000 Predame 1 izb.46 m2, OV,slnecny, priestranny byt, po kompletnej rekonstrukcii / nova plynoinstalacia, 
elektroinstalacia,vodoinstalacia, nova kuch.linka, sanita, obklady, lam. parkety, vstavane skrine../, tehlovy dom, 2posch/ 5 v 
tichom prostredi centra Bratislavy,  

1 BA II Pod.Biskupice Uzbecká 42 3000000
Predáme 1 izb. byt v NOVOSTAVBE v BA-Pod. Biskupice, Uzbecká ul. Byt má celkovú rozlohu s balkónom 42 m2, posch. 3/7, 
výťah. V cene bytu je aj pivnica a chránený parkovací box. Byt má štandardné vybavenie bez kuch. linky. Výhľad z bytu je navýťah. V cene bytu je aj pivnica a chránený parkovací box. Byt má štandardné vybavenie bez kuch. linky. Výhľad z bytu je na 
LIDL. V bezprostrednej blízkosti domu je BILLA, LIDL, pošta, MHD, škôlka. Možnosť čiastočného úveru.  

1 BA V Petržalka Zrkadlový háj 36 2450000
Predáme 1 izbový byt v Petržalke Zrkadlový háj (pri Dome Kultúry). v OV. 36,5m2, pivnica, 9. podlažie/12, udržiavaný pôvodný 
stav. Uzamykateľná spoločná chodba pre 3 byty. Slušný uzamykateľný vchod, 2 výťahy po generálke. Byt je orientovaný na 
východ. Občianska vybavenosť a služby v blízkosti. 6 min. do centra BA. Čiastočný HÚ možný, hotovosť vítaná.

1 BA II Pod.Biskupice Ipelská 2400000 Predame krasny 1izb. byt, nove stierky, murovane jadro, 1.poschodie (vyvysene), bez balkona, pekne upraveny-rekonstruovany, 1 BA II Pod.Biskupice Ipelská 2400000 y y , y, j , p ( y y ), , p p y y,
Ipelska ul.

1 BA IV DNV P.Horova 42 2550000 Predame 1i byt v OV na ul. P. Horova, 5 posch/12, 42 m2, loggia, murovane jadro, povodny stav, HU 

1 BA IV Dúbravka Saratovská 41 2500000
Predáme veľký 1 izbový byt 41 m2, Saratovská ul.  8/12 poschodie. Výťah, pivnica, bez balkónu.Čiastočne rekonštruovaný - n. 
plastové okná, nová kuchynská linka, stierky. Veľmi slušný vchod. Dobrá občianska vybavenosť. Byt je ihneď voľný.

1 BA II Pod.Biskupice Latorická 36 2350000 1 izbový byt v osobnom vlastníctve na Latorickej ul. , 3/3 poschodie, 36 m2, bez výťahu, bez balkónu. Pivnica. Byt je vo veľmi 1 BA II Pod.Biskupice Latorická 36 2350000 ý y j , p , , ý , y j
slušnom pôvodnom stave. Samostatná izba. Slušný vchod. Dobrá občianska vybavenosť - nové Tesco. Možnosť aj na 
hypotekárny úver. Byt je voľný

1 BA II Ružinov Toplianska 36 2400000
Predáme 1 izbový byt v OV na Toplianskej ul., 36 m2, 2/8 p., výťah, pivnica. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii - nové plastové 
okná, bezpečnostné dvere Sherlock. Murované jadro v pôvodnom ale veľmi slušnom stave, kúpeľňa, WC - zvlášť. Pôvodná 
kuchynská linka. Nová maľovka. Samostatná izba. Byt je voľný. Možnosť aj na hypotekárny úver.  

1 BA IV D b k H l 37 25300001 BA IV Dubravka Hanulova 37 2530000
Predame 1 izbovy zrekonstruovany byt v Dubravke.vymera 37m2,poschodie 5/12,satnik,prerobeny okrem kupelne a 
wc,panelove jadro,cisty,nove plast.okna, repasovana vana,merace,plav.podlaha,bezp.dvere,nove inter.dvere,nova kuch.linka; 
vyborna dostupnost do centra,3 vytahy,KTV,slusny vchod,pivnicna kobka,bez balkonu,Moznost HU, kupou volny,predava sa aj 
so zariadenim,okrem TV a radia.obhliadky vo vecernych hodinach,len vazny zaujem. 

1 BA II Ružinov Nezábudkova 36 2500000 Predáme 1-izb byt v Ružinove na Nezábudkovej ul., 36 m2, 1/9 podl., pôv.stav, veľká kuchyňa 

1 BA III N é M t S ik 30 2650000 Predáme pekny kompletne prerobený 1 izbovy byt 30 m2 9 poschodie z 11 v tichej lokalite s dobrou možnosťou parkovania a1 BA III Nové Mesto Smikova 30 2650000 Predáme pekny kompletne prerobený 1 izbovy byt 30 m2, 9. poschodie z 11. v tichej lokalite, s dobrou možnosťou parkovania a 
prístupom do centra mesta /7 min./ Byt je kúpou voľný.

1 BA V Petržalka Šustekova 39 3050000 Predame 1 izb slnecny byt v novostavbe v novej lokalite v Petrzalke na Sustekovej ulici pri zdravotnom stredisku. 3/7posch. UP 
38,7 m2. Balkon. Byt je kompletne novo zariadeny vratane KL, spotrebicov a nabytku. Vstavany satnik. Ihned obyvatelny. 
Naklady su 1950/mes vratane kablovky a udrzby zelene zahradnikom.  

www.rir-reality.sk




