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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 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 p j p g , p , j , y p y y j
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. 
podlaha PO nová KL novo zrekonštruovaná kúpelňa s WC novo zasklaná a kompl vykachličkovaná logia nové interiérovépodlaha, 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 
hotovost 

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. 
Možnosť HÚMožnosť 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 
prislúcha aj pivničná kobka vo veľkosti 1,40 m2 a loggia vo veľkosti 7,32 m2, ktorá nie je súčasťou podlaahovej plochy. Bytový 
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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
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 centra 
mesta Skvelá poloha Čiastočný úver možný Hotovosť preferovaná Dohoda možnámesta. 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 y j y p p y j ý ý y, p
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, 
k h li k b d B j h di ( i i ) l h 30 22 2 Vh d j d ik l kkuch.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 
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 3milnaklady 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.  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 dvora 
k i ž d M ž ť žiť HUparkovanie 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 
hypotéky bez navýšenia ceny (v súčasnosti bolo splatených cca 120.000 Sk)  
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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 2900000 Predame tichy a slnecny 1izbovy byt v zateplenom panelaku, rekonstruovany vchod, 3./8.pos., v najlukrativnejsej casti Petrzalky 1 BA V Petržalka Černyševského 38 2900000
- 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- 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 
pivnicapivnica.    

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 pavlač1 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 dom, 
orientovaný do tichého slnečného dvora, kompletne zrekonštruovaný (elektrika, rozvody, okná, interiérové dvere atď.). ý , p ý ( , y, , )

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,treba 
idi U d j hvidiet.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 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 hotovosťlokalite, 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 .
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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
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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 na 
LIDL. V bezprostrednej blízkosti domu je BILLA, LIDL, pošta, MHD, škôlka. Možnosť čiastočného úveru.  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, 
I l k l

p p
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 
slušnom pôvodnom stave Samostatná izba Slušný vchod Dobrá občianska vybavenosť nové Tesco Možnosť aj naslušnom 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 Dubravka Hanulova 37 2530000 Predame 1 izbovy zrekonstruovany byt v Dubravke.vymera 37m2,poschodie 5/12,satnik,prerobeny okrem kupelne a 1 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 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 1 BA III Nové Mesto Smikova 30 2650000 p y p p ý y y , p j , p
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.  

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 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 stavtichého 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. 
Výťah v dome, pivnica /dobrý prístup s kočíkom/. Byt je bez balkóna. Lokalita vybavená kompletnou dopravnou infraštruktúrou a 
občianskou vybavenosťou.
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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 
poschodi. 10/11 poschodie. Orientacia: Juh- Juhovychod. 3 vytahy. Komletne zariadeny byt: chladnicka, mikrovlnka,TV, domace
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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 komora 2 BA V Petržalka Gercenova 50 3850000
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 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 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 2 BA IV Dúbravka Repašského 53 3200000 p ý ý y p y j p j p p j
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, 
dlažby a obklady v kuch kúpeľni chodbe WC Vymen Kuch l nové plast okná 2x rool door pôvodné drev parketydlažby 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 

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 
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 úverdvere.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 úpravy., p , p j p y p y

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.

www.rir-reality.sk



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 
sietkami, zaluziami a vonkajsimi roletami. Nove stierky,rohove listy, malovka. Nove elektricke rozvody, vedenia, pripojky na
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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 
vnutornych spolocnych priestorov Byt je mozny aj na 100% HUvnutornych 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 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 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. 
linka murovane jadro 4 poschodie zo 4 bez vytahu bez balkona vymera bytu 51m2linka, 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  

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 p ý ý y ý j y j
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 kútomWC 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 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 vaňou. 
Kuchynská linka s elektrickým sporákom, práčka.  Čiastočný hypo úver možný.  
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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
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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 (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 Repasované2 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 
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 2 BA V Petržalka Mlynarovičova 57 3200000 j y y j ý y j , p p
bytového 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 soobytneho domu. K bytu patrí aj pivnica. Byt sa nachádza na 5.posch./7, je po kompletnej rekonštrukcii, plastové okná so 
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.

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 2 BA II Ružinov Papraďová 72 5250000 ý y p j , , j j , p y
riešený ako 2-izbový, vstavané skrine, samostatný šatník/komora, logia. Dom je v tichej ulici s množstvom zelene. 

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.   

3 BA V P t ž lk G 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 toho 5 3 m23 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 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. Nové 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. 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. 
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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 
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.
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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 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 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, 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, 
termostatické ventily a digitálne merače na radiátoroch, brána na mag. čipy. 

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. 

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 nova3 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 
podlaha,na chodbe rolldor, nová kupelňa a wc, nová kuch linka so spotrebičmi, loggia, byt je vymalovaný, poschodie 4/8, kúpou 

ý Úvolný 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 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 Vyhlad3 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 www.rir-reality.sk



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 
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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, 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 3 BA I Staré Mesto Karadžičova 90 5900000
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-
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 sodlazba, 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.  j ý y

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 
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.

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 
so vstupom na bezpečnostný čip. Dom je zateplený, nachádza sa v peknom, tichom prostredí neďaleko lesa, s výhľadom na 
V ľký D ždi k V blí k ti j k l t á bči k b ť t b á tá k b h d é d št šk l škôlkVeľký 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 voľnýterasa 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 z 
obyvacky, dve nepriechodne spalne, pivnica, pekny vyhlad. Slusny vchod, dobra obcianska vybavenost, Tesco, len 6 km / y y, p p , p , p y y y , y , ,
15min MHD k bizniscentram APOLLO Lokalita: Hronska ulica (pri rodinnych domoch), Dolne hony Volat po 15:00

www.rir-reality.sk



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 
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.
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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.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.

P dá k ý lý íj ý 3 i b ý b b l í k š k ii R l h b j 70 2 á b lkó3 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 
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  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 vchod, 
orientacia Z, 2009 zateplenie domu. Kupou volny. Samostatne stojaci dom - nie terasovy !!!, aj HU 

Š Š3 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.

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. 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 % HÚ  0,91 m2, dvakrat balkón po 1,98 m2, pivnica 2,00 m2. Možné aj na 100 % HÚ  
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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
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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 3 BA III Vajnory Široká 40 2850000
podlahy, 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. . 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 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.     

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 poschodimesta. 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 
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 nasedacky, 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 P d Bi k i L t i ká 64 4250000 Ponúkame na predaj 3 izbový byt v tehlovej nadstavbe na Latorickej ulici v Bratislave Podunajské Biskupice Výmera bytu je3 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 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 - 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 www.rir-reality.sk



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

www.rir-reality.sk

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.

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.  

odkrovnBA 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. , ý p p j ,
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