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Zateká Vám strešný systém ? 
Máte  poškodený balkón, terasu, schody ? 

                                          Máme pre vás riešenie od firmy  

VYRIEŠIME PROBLÉMY S VODOU (HYDROIZOLÁCIA), POVRCHOVÝM 
POŠKODENÍM, VZHĽADOM VÁŠHO STREŠNÉHO SYSTÉMU, BALKÓNU, 

TERASY, SCHODISKA. 

30 ročné skúsenosti firmy TRIFLEX  na trhu s dvojzložkovými PMMA 
(tekutý plast). Firma sa špecializuje na výrobu stierkových 

hydroizolačných hmôt a systémov aplikovaných za studena. 
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Predaj nových bytov sa
výrazne prepadol
ČÍSLA SÚMOMENTÁLNE NAJHORŠIE ODKRÍZY.
Ešte na začiatku minulého ro-
ka to vyzeralo tak, že zlaté ča-
sy slovenských realitných de-
veloperov sa tak skoro ne-
skončia. Hypotéky boli lacné,
inflácia síce rástla, nebolo to
však nič dramatické.
Napokon bolo všetko inak.

Rusko rozpútalo vojnu na
Ukrajine, ceny energií na bur-
ze rapídne vzrástli, inflácia
siahala na dlhoročné rekordy.
Začiatkom júla INDEX upo-

zornil, že na trhu s novostav-
bami dochádza k zlomovému
bodu. Realitní makléri zasa
hovorili o výraznom prepade
záujmu o staršie byty.
Najnovšia analýza spoločnosti
Bencont Investments ukazu-
je, že na klesajúcej trajektórii
sú už aj novostavby. Za uply-
nulý rok sa podľa nej v Brati-
slave predalo najmenej bytov
od krízy v rokoch 2009-2011.

Predajepadali

Štatistiky predaja novostavieb
sú dôležité v tom, že odrážajú
aktuálne nálady na trhu, či už
ide o predaj, vývoj cien, alebo
rozsah ponuky.
Posledné roky sme pozoro-

vali opakujúci sa scenár: záu-
jem o bývanie bol veľký, výber
malý a ceny rástli.
V poslednom lanskom

štvrťroku to už neplatilo. Ana-
lytici Bencontu referujú, že
v druhej polovici roka došlo
k výraznému prepadu záujmu

o nové byty.
Kým za prvých šesť mesia-

cov sa predalo niečo vyše ti-
sícky bytov, v druhompolroku
ich nebolo ani päťsto. Za po-
sledné tri mesiace roka sa pri-
tompredalo len 215 bytov.
Jar a jeseň sú hlavnými se-

zónami v predaji nehnuteľ-
ností. V roku 2021 sa za rovna-
ké obdobie predalo takmer tri-
krát viac bytov (642) a v roku
2020 dokonca takmer štyrikrát
viac (835).
Nižší predaj podľa analyti-

kov vyplýva zo zníženej kúpy-
schopnosti obyvateľov a z ne-
gatívnych nálad na trhu: „Za
celý rok 2022 sa spolu predalo 1
519 bytov, najmenej od fi-
nančnej krízy.“

Zdražovaniepokračovalo

Razantné spomalenie pre-

daja evidentne zachytili aj de-
veloperi, keďže ceny bytov
v hlavnom meste sa medzik-
vartálne nezmenili. V prie-
mere sa pohybovali okolo 4900
eur za štvorcovýmeter.
Analytici pripomínajú, že

zatiaľ neevidovali zníženie
cien: „Aj nové projekty sa do
ponuky uvádzajú za ceny zod-
povedajúce existujúcim ce-
námv daných lokalitách.“
Na druhej strane, medziroč-

ne sa ceny zvýšili o 15,2 per-
centa, čo je viac ako celková
inflácia (12,8 percenta).
K najvyššiemu medziročné-

mu rastu cien došlo v okrese
Bratislava III (Nové Mesto,
Rača, Vajnory), a to o 33 per-
cent. Podpísalo sa pod to zdra-
ženie novostavieb v Rači, ale aj
príchod nových, drahších
projektov v NovomMeste.
Pokračovaniena strane6

Ilustračná foto: SME
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Predaj nových bytov sa
výrazne prepadol
ČÍSLA SÚMOMENTÁLNE NAJHORŠIE ODKRÍZY.
Pokračovanie zo strany4

Ponuka sa rozrastá

Dôležitým hľadiskom, ktorý
môže výrazným spôsobom
meniť situáciu na trhu, je roz-
sah ponuky. Ak je nových by-
tov na trhu nedostatok, deve-
loperi nie sú nútení medzi se-
bou súťažiť. V opačnom prípa-
de sa musia o nižší počet ku-
pujúcich predháňať. A k tejto
situácia začína dochádzať.
Ponuku bratislavských novo-
stavieb koncom roka 2022 tvo-
rilo 3209 bytov v 75 projektoch.
Medziročne tak narástla o tre-
tinu.
Podľa analytikov sa ponuka

nad hranicu tritisíc bytov do-
stala prvýkrát od roku 2018. Na
porovnanie, začiatkom roka
2020 bolo v novostavbách voľ-
ných len 1704 bytov.
Väčšia ponuka môže develo-

perov tlačiť do akcií, prípadne
k znižovaniu cien. Najmä
menší developeri môžu byť
pod tlakom financujúcich
bánk, aby zvýšili predaj.

Príchod recesie?

Podľa analytikov sa takýto vý-
voj očakával. „K výraznému
ochladeniu dopytu po nehnu-
teľnostiach v poslednom pol
roku dochádza nielen v Brati-
slave, ale aj naprieč celým roz-
vinutým svetom,“ uvádza
hlavný analytik Bencont In-

vestments Rudolf Bruchánik.
Okrem vojny na Ukrajine

a rastu cien energií sa pod vý-
voj podpísal nárast úrokov na
hypotékach. „Dostupnosť bý-
vania sa skokovito zhoršila.
Ľudia, ktorí pred rokom dosa-
hovali na hypotéku sami, dnes
už napríklad potrebujú spolu-
dlžníka,“ naznačuje Bruchá-
nik.
Väčšina ľudí podľa neho

očakáva príchod hospodárskej
recesie: „Investíciu do bytu
odkladajú, kým nenaberú väč-
šiu istotu, že sa jeho cena po
kúpe neprepadne. V tomto bo-
de vyčkávania sa už nachá-
dzame a dopyt po bytoch oc-
hladol aj u tých, ktorí nemusia
väčšinu ceny financovať úve-
rom.“Rok 2023 by sa mal niesť
v znamení utlmeného dopytu
po bývaní. „V niektorých lo-
kalitách bude dochádzať, ale-

bo už dochádza k poklesu cien
nehnuteľností. Nemyslíme si
však, že to bude prípad novo-
stavieb v Bratislave. Tá je špe-
cifická dlhodobým nedostat-
kom bytov oproti mestám ako
Praha alebo Viedeň,“ píše sa
v analýze Bencontu.
„To, že dochádza k rastu po-

nuky bytov, nemusí byť zna-
kom blížiaceho sa prepadu
cien. Do ponuky prichádzajú
projekty, ktoré boli už rozbe-
hnuté, no výstavba nových
projektov sa bude odkladať
a prísun nových bytov sa spo-
malí,“ naznačujú analytici.
V predpovediach na rok 2023

hovoria o stagnácii cien novo-
stavieb. Aj v tomto smere ide
o zmenu predpovedí. Ešte na
začiatku októbra predpovedali
pokles nárastu tempa cien na
úroveň piatich percent.

TomášVašuta

Ilustračná foto: INDEX
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Trh zamrzol, byty začali
výrazne zlacňovať
KANCELÁRIE HOVORIAO ZREÁLŇOVANÍ SITUÁCIE NA
TRHU.
Ako stanoviť hodnotu vášho
staršieho bytu? Na Slovensku
sa roky uplatňuje pomerne
jednoduchá zásada.
Hodnotu nehnuteľnosti

stanovuje jej majiteľ podľa to-
ho, za akú cenu predal podob-
né bývanie jeho sused. Posled-
né roky pritom platilo, že sa
predávajúci snažil predať „vý-
hodnejšie“ ako sused. A ob-
vykle samu to aj darilo.
Takejto cenotvorbe je nateraz
koniec. Realitný trh prežíva
v posledných mesiacoch ob-
rat, keď sa do výhodnejšej po-
zície dostávajú kupujúci. Vy-
hliadky na ďalšie mesiace ich
pozíciu budú ešte viac utvr-
dzovať. Podľa realitných mak-
lérov totiž dochádza k zreál-
neniu cien nehnuteľností.

Výraznéochladenie

Že na realitnom trhu dochádza
k výraznému ochladeniu in-
formoval INDEX ešte v lete
minulého roka. Pod zmenu
nálad na trhu sa podpísali nie-
len vyššie úroky na hypoté-
kach, ale aj rast inflácie či oba-
vy z vývoja ekonomickej situ-
ácie.
Aj realitní makléri pouka-

zujú na to, že v ďalších mesia-
coch sa ochladenie z leta len
potvrdzovalo.
Mário Glos, viceprezident

NARKS a šéf realitnej skupiny
MGM, poukazuje na to, že si-

tuácia na trhu je vyčkávacia
a plná nereálnych očakávaní
a spomienkového optimizmu.
„Kupujúci očakávajú výraz-

né znižovanie cien a predáva-
júci skúšajú ceny ešte pone-
chať neznížené,“ hovorí Glos.
Výsledkom týchto nálad je ná-
rast ponuky a zlepšenie ma-
névrovacej pozície kupujú-
cich. Kým doteraz ťahali za
kratší koniec, situácia sa teraz
otočila.
„Kupujúci majú možnosť

vyberať si z podstatne väčšej
ponuky. Stále to uvádzam na
konkrétnom príklade, kedy
v januári 2022 bolo na predaj 14
trojizbových bytov na sídlisku
Nad jazerom, dnes je ich 90 na
rovnakom sídlisku. Čo je nie-
koľko násobný nárast. Zväčšila

sa ponuka všetkých druhov
nehnuteľností,“ opisuje kon-
krétny príklad z praxe riaditeľ
realitnej kancelárie Diamond
Reality v Košiciach Lukáš Sop-
ko. Makléri pritom hovoria
o tom, že sa trh stabilizuje
a končí sa obdobie bláznivého
rastu.
„Nejde o žiadny 'realitný ar-

magedon', ale o zákonitý po-
kles po prudkom raste. Banky
navyše nezdvihli úrokové sa-
dzby o likvidačné percentá,
takže pri reálne nastavenej ce-
ne môže byť výška splátky do-
konca nižšia ako v druhom
kvartáli minulého roka,“ naz-
načuje Peter Vozár z trnavskej
realitnej kancelárie Re/Max
Developer.
Pokračovaniena strane 10

Ilustračná foto: pexels.com
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Čím sa podľa vás odlišujete od 
iných realitných kancelárií?

Snažíme sa maximálne načú-
vať potrebám našich klientov 
a  tieto vyriešiť na základe ich 
očakávaní. Voči klientom vy-
stupujeme vždy transparent-
ne. Celým procesom predaja 
či prenájmu nehnuteľnosti ich 
prevádzame maximálne bez-
pečne. Zároveň ponúkame 
unikátne produkty, ktoré vedia 
vyriešiť problémové situácie 
mnohým klientom. Naprí-
klad prenájom nehnuteľnos-
ti pôvodnému vlastníkovi na 
akékoľvek dlhé obdobie. Pre 
seniorov ponúkame doživot-
né bývanie. Pre klientov s  do-
časnými fi nančnými alebo ro-
dinnými problémami produkt 
kde nám svoju nehnuteľnosť 
predajú iba načas potrebný na 
vyriešenie ich ťažkej situácie 
a potom si ju kúpia späť. 

Aké sú základné hodnoty, kto-
ré vo svojej práci vyznávate?

Staviame na prirodzených hod-
notách a na ľudskom, čestnom 
a otvorenom jednaní. K tomuto 
smerujeme každého jednot-

livca ako i  celú fi rmu. Vždy sa 
snažíme aby produkt ponúknu-
tý klientovi vyriešil jeho situáciu 
dlhodobo.

Priblížte nám službu Prenájom 
pôvodnému vlastníkovi.

 Prenájom pôvodnému vlast-
níkovi je služba, v ktorej vieme 
odkúpiť nehnuteľnosť od vlast-
níka a obratom mu ju prenajať 
presne podľa vopred dohod-
nutých podmienok prenájmu. 
Typickým príkladom je, keď 
sa klient dostane do ťažšej fi -
nančnej situácie a  potrebuje 
ju vyriešiť. Nedávno sme rie-
šili problém rodiny, ktorá ne-
zvládala splácať záväzky voči 
banke a  nebankovým spoloč-
nostiam. Z  týchto záväzkov 
mali aj exekúcie. Hrozilo im, že 
by o  bývanie prišli. Predajom 
si dokázali splatiť všetky svoje 
záväzky a  v  byte ďalej bývajú 
v  nájme. Klienti veľmi ocenili, 
že sa stratil tlak zo strany všet-
kých veriteľov a  môžu naďalej 
nehnuteľnosť pokojne užívať. 
Výška nájomného je dnes niž-
šia ako boli splátky ich dlhov 
a tak sa im žije ľahšie.

Zároveň ponúkate ľuďom 
s  vyšším vekom službu Doži-
votné bývanie. V čom spočíva 
táto služba?

Táto služba je obdobná ako 
Prenájom pôvodnému vlast-
níkovi. Určená je však pre ľudí 
nad 70 rokov. Nehnuteľnosť 
vieme odkúpiť od vlastníka 
a  zabezpečíme mu v  nej do-
životné bývanie bez ohľadu 
na dĺžku života. Títo klienti ne-
platia nájomné ale iba poplat-
ky za správu bytu tak ako boli 
zvyknutí. Našim klientov, kto-

rým sme takto vyplatili kúpnu 
cenu sme spoluprácou s nami 
umožnili užiť si peniaze z  pre-
daja bytu počas ich života. 
Dnes naši klienti bývajú v  ne-
hnuteľnostiach, v ktorých sa cí-
tia doma a môžu si dovoliť uží-
vať dôchodkový vek. Chodia na 
rekreačné a  kúpeľné pobyty, 
navštevujú kultúrne podujatia, 
investujú do lepšej zdravotnej 
starostlivosti, kúpili si auto či 
inými spôsobmi vedú aktívny 
život v pokročilom veku. 

Vieme o vás, že ste skúsený 
realitný investor. Aké máte 
plány v tejto oblasti?

Momentálne sa vo fi rme sú-
streďujeme na spúšťanie nové-
ho projektu, ktorý bude zame-
raný na edukáciu začínajúcich 
aj skúsených investorov. Našim 
plánom je vytvorenie platformy 
určenej na zdieľanie skúseností 
medzi investormi a prenajíma-
teľmi bytov. Nakoľko som sám 
vlastníkom niekoľkých desiatok 
investičných nehnuteľností, ve-
rím, že na trh môžem prispieť 
svojou dlhoročnou praxou 
v tomto obore. Prinášať by som 
chcel rôzne školenia, konzul-
tácie aj individuálne stretnutia, 
ktorými chcem povzbudiť všet-
kých investorov.

Spoločnosť WFG sa už 
viac ako 15 rokov venuje 
predaju, kúpe, či prenáj-
mu nehnuteľností. Pôsobia 
naprieč celým Sloven-
skom, ich pobočky sa na-
chádzajú okrem Trenčína i 
v Žiline a Bratislave. Firma 
sa prezentuje svojou trans-
parentnosťou, stavajú na 
ľudskom, čestnom a otvo-
renom chovaní. Konateľ 
spoločnosti Roman Kruž-
liak ich aktivity a ponuku 
služieb priblížil v rozhovore.

Hlavnou výsadou spoločnosti WFG je
transparentnosť a ľudský, čestný prístup

wfg@wfg.sk
+421 905 262 266

WFG reality 
Veľkomoravská 21

911 05 Trenčín

TP23307046
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Trh zamrzol, byty začali
výrazne zlacňovať
KANCELÁRIE HOVORIAO ZREÁLŇOVANÍ SITUÁCIE NA
TRHU.
Pokračovanie zo strany 7

Predávajúci žijú v minulosti

Najväčšie zmeny sa týkajú
predávajúcich. Čas, kedy
mohli svoju nehnuteľnosť
predať veľmi výhodne, sú na-
terazminulosťou.
„V aktuálnej situácii sa dr-

vivá väčšina predávajúcich
musí rozlúčiť s tým, že predá
nehnuteľnosť v cene spred 10
mesiacov. Je to nereálne. Kaž-
dý záujemca po obhliadke žia-
da korekciu ceny,“ hovorí Sop-
ko.
Aj keď čas predávajúcich

tento fakt akceptuje, neplatí to
o všetkých. „Predávajúci tak
trochu ešte žijú v minulosti,
ešte počúvam argumenty typu
– sused to predal drahšie a po-
dobne. Veľmi ťažko je ich pre-
svedčiť, že musia trochu zre-
álniť svoje cenové očakáva-
nia,“ vysvetľuje Igor Kliman,
realitný maklér z nitrianskej
kancelárie Re/Max Family .
Ešte pred rokom na trhu

platilo, že kto chce kupovať,
musí sa rýchlo rozhodovať. Už
je to však neaktuálne. Kupu-
júcich je totiž výrazne menej.
„Predávajúci sa dostávajú pod
tlak, ktorý na nich vyvíja tak-
mer neexistujúci dopyt. Časť
z nich si to uvedomuje a snaží
sa zracionalizovať svoje pred-
stavy, najmä čo sa výšky pre-
dajnej ceny týka,“ konštatuje

Katarína Melník, obchodná
riaditeľka realitnej spoločnos-
ti Lexxus.
Podľa jej slov dnes nepraje

obdobie tým, ktorí potrebujú
svoju nehnuteľnosť predať
v krátkom časovomhorizonte,
prípadne majú nastavené ce-
nové úrovne na doterajších
hladinách.
Makléri pritom upozorňujú

aj na fenomén vzniku nedôve-
ryhodných predávajúcich.
„Zo skúseností viem, že nie

je nič horšie ako predávať nad-
hodnotený dom. Keď je cena
príliš vysoko nad trhovou
hodnotou, zbytočne leží na re-
alitnomtrhua skôrčineskôr ju
treba znížiť. Takže okrem vý-
raznej zľavy majiteľ riskuje aj
status 'nedôveryhodná ponu-
ka', ktorú nehnuteľnosť do-
stane, keď je príliš dlho na tr-
hu,“ hovorí Peter Janči z rea-
litnej kancelárie Kancelária
Re/Max Regallia.

Cenydole

Platí však, že predaje sa výraz-
ne zastavili a priemerná doba
predaja sa výrazne predĺžila.
„Momentálne je situácia ta-

ká, že investori vyčkávajú na
vystresované predaje, kupu-
júci reagujú skôr na výhodné
alebo unikátne ponuky. Doba
predaja sa predĺžila z 30 na 60
dní,“ konštatuje Filip Žoldák
z realitnej kancelárie Herrys.

Dôležitú úlohu v predĺžení
predaja nehrá len širšia ponu-
ka, ale aj zmena štruktúry ku-
pujúcich. „Dnes nakupujú len
klienti, ktorí mali kúpu naplá-
novanú dlhodobo. Nejde
o unáhlené rozhodovanie za
účelom 'akciových cien'. Kli-
enti vo všeobecnosti vnímajú
neistotu a tým pádom sa do-
stávajú do módu očakávaní,“
vysvetľuje Melník. Celkom lo-
gicky tak ceny starších bytov
začínajú klesať. „Ceny už padli
o desať percent (v niektorých
prípadoch aj viac) a úprimne si
myslím, že k jemnej korekcii
ešte dôjde,“myslí si Sopko.
Niektorí makléri pritom sú-

časnú situáciu prirovnávajú
k realitnej kríze spred 13 ro-
kov.„Situácia za posledné me-
siace mi vo veľkej miere pri-
pomína obdobie rokov 2009 –
2014, kedy sa tesne pred pre-
chodom na euro a následne po
prijatí eura v roku 2009 realit-
ný trh výrazne spomalil,“ po-
rovnáva Peter Gánovský, ma-
jiteľ realitnej kancelárie
Re/Max Grand v Poprade.
Podľa jeho slov sa vtedy za-

čalo obdobie šiestich až sied-
mich rokov, ktoré bolo príz-
načné klesajúcimi cenami,
vysokým počtom ponúkaných
nehnuteľností a kupujúcimi,
ktorých bolo na počet ponú-
kaných nehnuteľností po-
mernemálo.
Pokračovaniena strane 12
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Rekonštrukcie plochých striech bytových domov systémom RpSt
Osvedčené riešenie spočívajúce v použití nového šikmého zastrešenia systémom RpSt. 
Hlavnou myšlienkou šikmého zastrešenia je odvedenie dažďovej vody mimo plochy 
strechy do obvodových odkvapových žľabov, čím sa dlhodobo zabráni možnému 
zatečeniu do bytov panelových  domov.

STRECHY 92 s.r.o.
•   Skúsenosti a tradícia od roku 1995
•   Viac ako 1 300 realizácií 
•   5 pobočiek v rámci Česka a Slovenska 
•   Moderná plnoautomatizovaná výroba drevených konštrukcií
•   Vlastné projekčné oddelenie

Výhody systému RpSt:
•   Neporovnateľne vyššia životnosť oproti plochej streche
•   Možnosť inštalácie fotovoltaiky
•   Odvedenie dažďovej vody mimo plochy strechy
•   Odstránenie problémov s premŕzaním a prehrievaním bytov
•   Jednoduchá kontrolovateľnosť strechy pri užívaní
•   Zhodnotenie domu a jednotlivých bytových jednotiek

www.strechy92.sk
+421 911 808 115

TP23307051
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Trh zamrzol, byty začali
výrazne zlacňovať
KANCELÁRIE HOVORIAO ZREÁLŇOVANÍ SITUÁCIE NA
TRHU.

Pokračovanie zo strany 10
„Ceny sa v Poprade oproti

roku 2021 prepadli zhruba o 10
až 15 percent, vyhliadkovo
očakávam v roku 2023 prepad
o ďalšie výrazné percentá,
predpokladám prepad na
úrovni 15 percent,“ naznačuje
Gánovský.

Projekty radšej zastavia

Zlacňovanie sa dotýka a bu-
de dotýkať starších bytov. Pri
nich môže dôjsť k zmene vý-
slednej ceny zo dňa na deň,
keďže ju určuje neraz súkrom-
ník a jeho potreba predať čo
najskôr. Makléri si však ne-
myslia, že sa výrazné cenové

korekcie dotknú aj novosta-
vieb.
„Pokiaľ napríklad developeri

pri novostavbách nedosiahnu
svoju minimálnu maržu, pro-
jekty pozastavia. Nebudú ich
stavať so stratou. Tým pádom
opäť klesne už aj tak veľmi
malá ponuka. Opäť začne vý-
razne prevládať dopyt a ceny
opäť stúpnu. Sú to jednoduché
ekonomické zákony,“ nazna-
čuje Glos.
Predpovedá, žemôže dôjsť aj

k odkladu mnohých projek-
tov.
„Je možné, že viaceré pro-

jekty sa odložia do 'šuflíka' ako
to bolo v roku 2008 a develo-
peri budú čakať na vývoj situ-

ácie, čo opäť spôsobí obme-
dzenejšiu ponuku a rast dopy-
tu,“myslí si Glos.
Situáciu môže v nasledujú-

cich mesiacoch ovplyvňovať
politika zvyšovanie cien úro-
kových sadzieb, vysoká inflá-
cia, ale aj obavy z ďalšieho vý-
voja.
„Kupujúcim vlievam nádej,

že rok 2023, bude podľa môjho
názoru jednýmz ďalšíchdvoch
až troch rokov, kedy budú pre-
dajné ceny klesať, na druhej
strane, bude oveľa ťažšie sa
dostať k bankovému financo-
vaniu, kvôli nevýhodným
úrokovým sadzbám,“ uzatvára
Gánovský.

TomášVašuta

Ilustračná foto: SME
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Investičný byt na
hypotéku je už nonsens
CENYNEHNUTEĽNOSTÍ OSTALI ROVNAKOVYSOKÉ,
ALE NÁKLADYNAÚVER SA PODSTATNE ZVÝŠILI.
Investičný byt sa stal lukra-
tívnym parkoviskom voľných
peňazí pre mnohých Slová-
kov, ktorí nehnuteľnosti po-
važujú za overený spôsob, ako
zhodnotiť svoje úspory.
Vývoj v posledných rokoch

tomu naozaj nasvedčoval.
Medziročný rast cien nehnu-
teľností vystúpal v lete na 25,5
percenta. S príchodom vyš-
ších úrokových sadzieb však
došlo k výraznejšej zmene.
Analytická spoločnosť Ben-

cont Investments hovorí o vý-
raznom prepade záujmu o no-
vé byty v novostavbách .
V treťom štvrťroku sa predalo
dramaticky menej bytov
v Bratislave – medziročne kle-
sol predaj nových o dve treti-
ny.
Jedným z dôvodov je aj vý-

razný pokles záujmu o inves-
tičné byty.
Sú pritom dva spôsoby, ako

možno financovať investičný
byt – za vlastné peniaze a cez
hypotéku. „Ľudia, ktorí si in-
vestičný byt chceli kúpiť na
úver, z trhu zmizli,“ tvrdí hy-
potekárny špecialista zo spo-
ločnosti ProHypo Bruno Gá-
bel. Na trhu ostali len záujem-
covia,ktorí súochotnívložiťdo
kúpy bytu usporené peniaze.
Filip Žoldák z realitnej kan-

celárie Herrys tvrdí, že podiel
záujemcov o investičný nákup
bývania je dnes dokonca väčší
ako počet záujemcov o vlastné

bývanie. V septembri sa tento
podiel zvýšil na 60 percent.
Ako dôvod investície do ne-

hnuteľnosti vidí najmä pred-
poklad najmenšej straty hod-
noty v prípade recesie alebo
krízy.
„Zvyšuje sa taktiež podiel

vlastných zdrojov na financo-
vanie bývania, a teda aj z ra-
dov investičných klientov je
nákup nehnuteľnosti ako
ochrana pred infláciou jedna
z najvhodnejších možností,
ako sa dá ochrániť úspory,“
tvrdí.

Rokyčakania

Na druhej strane záujem o kú-
pu investičného bytu cez hy-
potéku je minimálny. Dôvo-

dom je vidina oveľa nižšieho
výnosu ako v minulosti po za-
rátaní splátky hypotéky
a energií.
„V čase nárastu úrokových

sadzieb pociťujeme mierny
pokles nákupov investičných
bytov, ktorý by som skôr ozna-
čil ako dočasný, vyčkávací,“
vraví František Čepček, ktorý
je realitným špecialistom
v spoločnosti Reins.
Z dôvodu neistého vývoja

cien nehnuteľností, vysokej
inflácie, nárastu nákladov na
bývanie ale aj neistoty z vý-
stavby nájomných bytov ľudia
vyčkávajú.
Mnohí očakávajú pokles

cien nehnuteľností, ale neve-
dia presne kedy a o koľko.
Pokračovaniena strane 15

Ilustračná foto: TASR
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Investičný byt na
hypotéku je už nonsens
CENYNEHNUTEĽNOSTÍ OSTALI ROVNAKOVYSOKÉ,
ALE NÁKLADYNAÚVER SA PODSTATNE ZVÝŠILI.
Pokračovanie zo strany 14
„Momentálne ešte nie je vi-

dieť žiadny výrazný pokles
cien na trhu. Skôr ide o korek-
cie cien,“ vraví Čepček. Vše-
obecnevšakplatí, ževývoj cien
je cyklický a po poklese nasle-
duje opäť rast. Podobne ako na
akciovom trhu nakoniec cena
trhu ako celku stúpne vyššie,
ako skončila v predchádzajú-
com období rastu.
Teória je jedná vec, ale skú-

senosti z minulostiukazujú, že
návrat k novým maximám
môže trvať pokojne niekoľko
rokov. Kto kupoval nehnuteľ-
nosť v období od jesene 2007 do
leta 2009 čakal až do roku 2017,
aby ju nepredal lacnejšie, než
kúpil.Hypotetický vývoj
v žiadnom prípade nenazna-
čuje, že sa do realít investovať
neoplatí. „Naznačuje, že sa
treba pripraviť aj na situáciu,
že výnos sa nebude dosahovať
výlučne z rastu ceny nehnu-
teľnosti, ale aj z inkasovania
nájomného. A nájom si vyža-
duje aktivitu majiteľa a je spo-
jený s ďalšími typmi rizík,“
vysvetľuje investičný analytik
Swiss Life Select Pavel Škri-
niar.

Zavlastné zmysel stále
dáva
V súčasnosti nie je vhodné ku-
povať si investičný byt na hy-
potéku. „Určite to už nedáva
ekonomický zmysel,“ vysvet-

ľuje finančný poradca spoloč-
nosti Prosight Slovensko Sla-
vomír Molnár.Ak len zrátame,
koľko musí človek zaplatiť na
úrokoch splátky hypotéky pri
úroku 3,5 percenta spolu s ré-
žiou bytu, tak trhové nájomné
zodpovedajúce lokalite, stavu
a veľkosti bytu je len tesne nad
úrovňou minimálneho zis-
ku.Výnos z prenájmu odbor-
níci odhadovali už pred ras-
tom úrokov na úrovni troch až
piatich percent. „Ak teda bude
mať majiteľ bytu v štandard-
nom roku z prenájmu bytu
výnos v čistom okolo päť per-
cent ale 3,5 percenta musí pla-
tiť za úver, tak investícia pre
1,5 percenta sa neoplatí,“ vraví
Bruno Gábel zo spoločnosti
ProHypo.Pre hotovostných
klientov je kúpa bytu do istej
miery stále zaujímavá. O pre-
nájom je a bude záujem, pre-
tože mnoho ľudí na hypotéku

nedosiahne, a tak sa rozhodne
ísť do prenájmu. Navyše prílev
utečencov z Ukrajiny spôsobil,
že dopyt prevýšil ponuku.
Z trhu zmizli byty na prená-
jom v priebehu niekoľkých
mesiacov. Ponuka bytov
s menšími výmerami sa me-
dziročne scvrkla na realitných
portáloch o tretinu až polovi-
cu. Nová realita sa okamžite
premietla do rastúcej ceny.
NBS potvrdila, že v druhom
štvrťroku sa medziročne zvý-
šil nájom o 9,4 percenta, čo je
najrýchlejší rast od roku 2017.

Nulovývýnos

Prudký rast úrokových sa-
dzieb šokovo dvíha mesačné
splátkynovýchhypoték, a tým
rastie podiel výdavkov na bý-
vanie k celkovým výdavkom
domácností.
Pokračovaniena strane 18

Ilustračná foto: SME
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Obnova striech
Pre všetky druhy krytín

▪ Čistenie striech

Sme  firma s bohatými skúsenosťami s obnovou 
strešných krytín všetkých druhov. Kvalita a 
precíznosť sú pre nás základom dobre odvedenej 
práce. Ku každej streche máme individuálny prístup, 
aby boli naši zákazníci čo najspokojnejší. Používame 
ekologické materiály značky Hagmans, ktorá je 
popredným výrobcom materiálov pre strešné 
krytiny v Škandinávii.

Ponúkame:
▪ Obhliadka ZDARMA
▪ Špičkový švédsky materiál Hagmans
▪ Úspora až 70% voči výmene krytiny
▪ Realizácia pomocou lezeckej techniky
▪ Obnovte strechu ešte pred montážou fotovoltaiky

▪ Farbenie striech ▪ Čistenie fasád

Vdýchneme vašej streche 
nový život!

www.obnovastriech.sk                     www.farbanastrechu.sk                    info@obnovastriech.sk

Obhliadka ZDARMA
0911 996 127

info@obnovastriech.sk

Realizujeme:
▪ Plechové krytiny
▪ Betónové krytiny
▪ Eternit
▪ Šindeľ

TP23307045
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Na povrch nanesieme 
prípravok Hagmans, 
následne všetky nečistoty 
odstránime 
vysokotlakovým 
zariadením s použitím 
tlaku v závislosti od 
povrchu fasády. Nakoniec 
fasádu impregnujeme 
prípravkom pre zabránenie 
opätovnému napadnutiu a 
rastu.

Ak vaša krytina vyzerá takto, je najvyšší čas zaoberať sa jej renováciou. Machy a lišaje vážne narúšajú štruktúru 
povrchu a skracujú životnosť. Našťastie, riešenie nemusí byť drahá výmena krytiny. 

Strechu dôkladne vyčistíme vysokotlakovým zariadením a zbavíme biotopu. Následne strechu ošetríme 
impregnáciou, alebo farbou podľa výberu. Krytina získa ochrannú vrstvu proti vplyvom počasia na ďalšie dlhé 
roky.  Navyše, ušetríte až 70% nákladov voči výmene krytiny.

www.obnovastriech.sk                     www.farbanastrechu.sk                    info@obnovastriech.sk

Obnovte strechu ešte pred jej montážou!

Čistenie a farbenie striech

Čistenie fasád

Plánujete montáž 
fotovoltaiky?

TP23307045
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Investičný byt na
hypotéku je už nonsens
CENYNEHNUTEĽNOSTÍ OSTALI ROVNAKOVYSOKÉ,
ALE NÁKLADYNAÚVER SA PODSTATNE ZVÝŠILI.

Pokračovanie zo strany 15
Nový byt v Bratislave s vý-

merou 56 štvorcových metrov
podľa analytickej spoločnosti
Bencont Investments aktuál-
ne stojí okolo 250-tisíc eur.
Záujemca musí mať pri hy-

potéke 20 percent vlastných
zdrojov, teda požiada o hypo-
téku vo výške 200-tisíc eur. Pri
úrokovej sadzbe na úrovni 2,8
percenta by platil mesačnú
splátku vo výške 822 eur. Ide
o náklady bez energie.
Priemerná cena prenájmu

dvojizbového bytu sa pritom
v Bratislave pohybuje od 500
do 800 eur. Majiteľ bytu by bol
v tomto prípade v strate.
Musel by si kúpiť lacnejší

byt, ideálne o niečo starší. Na-
príklad jednoizbový byt v šir-
šom centremesta za cenu oko-
lo 160-tisíc eur. Požiadal by
o hypotéku vo výške 128-tisíc
eur na 30 rokov pri úrokovej
sadzbe 2,8 percenta.
Výška splátky je v tomto

prípade 525 eur, čo je suma,
ktorú by potreboval získať od

nájomcu.
Zdražovanie hypoték spôso-

buje, že výnos z nehnuteľností
sa blíži k nule, a to navyše pod
podmienkou, že je obsadená
celý rok.
Čím je použitie vlastných

peňazí vyššie, tým je výnos-
nosť kúpy investičnej nehnu-
teľnosti lepšia (ak odhliadne-
me od možností investovať
tieto peniaze do iných aktív).
Keďže ceny energií stúpajú,
výnos sa bude znižovať.

Jozef Tvardzík

Ilustračná foto: SME
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Nemáte čas, neviete si rady s montážou?
Ponúkam montážne, demontážne práce, 

drobné opravy hlavne stolárskeho charakteru. 
Napríklad montáž zakúpeného nábytku a doplnkov (postele, skrinky, kuchynské linky...) 

osadenie obložkových dverí, montáž kľučiek, garníž...
Taktiež drobné opravy (dvierok, zásuviek, výsuvov a výklopov, rolldoorových dverí) 

a povrchové úpravy nábytkov, renovácia nábytkov, príp. ich častí. 
Montáž (možnosť aj dodania) drevených obkladov (kartáčovaných 

aj patinovaných), dláždkovice, zhotovenie pergol...

Prípadne vyrobím nábytok z masívu (aj recyklovaného) na mieru
podľa vašich požiadaviek - kuchyne, kupeľnové skrinky, postele, solitéry... 

ZAMERANIE A NÁVRH ZDARMA

Realizácie možnosť vidieť na 
https://www.facebook.com/ermar.sk

Kontakt: 0905 702 740 
TP23307040

Najmä inflácia má vplyv
na finančnú stabilitu
MEDZI NAJZÁVAŽNEJŠIE OBLASTI PATRÍ AJ ZASTAVENIE
RASTU ÚVEROV.
Medzi najzávažnejšie oblasti,
ktoré ovplyvňujú finančnú
stabilitu na Slovensku, patrí
zhoršenie finančnej situácie
časti podnikov a domácností,
zastavenie trendu nadmerné-
ho rastu úverov na bývanie
a zadlžovania domácností, ale
aj otázka likvidity bánk a ceny
financovania bánk.
Vyplýva to zo správy o fi-

nančnej stabilite, ktorú na tla-
čovej konferencii predstavili
zástupcovia Národnej banky
Slovenska.Ústrednou témou je
inflácia a s ňou spojený rast
úrokových sadzieb. Finančný

sektor pritom napriek prud-
kým zmenám zostáva stabil-
ný.Člen Bankovej rady a vý-

konný riaditeľ úseku dohľadu
a finančnej stability NBS Vla-
dimír Dvořáček priblížil, že
zhoršenie finančnej situácie
časti podnikov a domácností
bude viesť k zhoršeniu spláca-
nia úverov v bankách.
Časť domácností bude dot-

knutá infláciou, pričom trh
práce je stále relatívne odolný.
Pri domácnostiach je tak vplyv
zatiaľ miernejší. O niečo väčší
dosah očakáva NBS pri podni-
koch, kde je problémom naj-
mä nerovnomerný vplyv.

Pokračovaniena strane 20

Ilustračná foto: Korzár
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Najmä inflácia má vplyv
na finančnú stabilitu
MEDZI NAJZÁVAŽNEJŠIE OBLASTI PATRÍ AJ ZASTAVENIE
RASTU ÚVEROV.

Pokračovanie zo strany 19
Podnikov, ktorým sa zhorší

situácia a budú v ťažkostiach,
je asi 17 percent, čo však ne-
znamená, že 17 percent zlyhá.
„Odhad hovorí, že teoretic-

ky by mohlo skončiť v tej ťaž-
šej situácii a neschopnosti
splácať asi 8 percent podni-
kov,“ skonštatoval riaditeľ od-
boru finančnej stability NBS
Marek Ličák.Z pohľadu vývoja
na trhu úverov a nehnuteľ-
ností Dvořáček poznamenal,

že sa skončil dvojciferný rast
úverov na bývanie.
„Strmý rast cien na realit-

nom trhu sa zastavil,“ doplnil.
Zatiaľ však stále rastú úvery
podnikom.
Ďalším fenoménom je otáz-

ka likvidity a štruktúry zdro-
jov bánk.
„Dlhodobo sme boli zvyk-

nutí, že s rastom úverov na
bývanie nám súčasne vyso-
kým tempom rástli aj vklady,
najmä vklady od obyvateľstva,

retailové vklady. Tento trend
sa však zastavil,“ ozrejmil
Dvořáček s tým, že vklady
rástli extrémne počas koro-
nakrízy, pričom u domácností
v súčasnosti prevládla obava
o ochranu úspor pred infláci-
ou.
Podotkol však, že banky stá-

le disponujú dostatkom sta-
bilných zdrojov, rastú im tiež
marže, ale tento trend nemusí
pokračovať.

(TASR)

Ilustračná foto: TASR
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Priemerné ročné náklady na rok, pri 

používaní tohto typu kúrenia v 100m2 

dome či byte. 

Infrakúrenie pod poter:  

Maximálna spotreba v 6,11kW/h 

priemerná suma za spotrebu el. energie 

kúrením – 571,90€/rok = 47,66€/mesiac 

 

Infrakúrenie priamo pod podlahu: 

Maximálna spotreba v 9,13kW/h 

priemerná suma za spotrebu el. energie 

kúrením – 854,57€/rok = 71,20€/mesiac 

 

Infrakúrenie v strope: 

Maximálna spotreba v 9,98kW/h 

priemerná suma za spotrebu el. energie 

kúrením – 934,13€/rok = 77,84€/mesiac 

Kontakt 

Web –  infra-kurenie.com 

Tel.č. – 0903 425 198 

Email – matej@infrasunny.sk 

 infrasunny@infrasunny.sk  

E-shop –  infrasunny.sk 

Priemerné ročné náklady na rok, pri používaní tohto typu kúrenia v 100m² dome či byte.
Infrakúrenie pod poter: 
Maximálna spotreba v 6,11kW/h
priemerná suma za spotrebu el. energie kúrením – 571,90€/rok = 47,66€/mesiac

Infrakúrenie priamo pod podlahu:
Maximálna spotreba v 9,13kW/h
priemerná suma za spotrebu el. energie kúrením – 854,57€/rok = 71,20€/mesiac

Infrakúrenie v strope:
Maximálna spotreba v 9,98kW/h
priemerná suma za spotrebu el. energie kúrením – 934,13€/rok = 77,84€/mesiac

Kontakt
Web  infra-kurenie.com
Tel. č.  0903 425 198
Email  matej@infrasunny.sk
 infrasunny@infrasunny.sk 
E-shop  infrasunny.sk

INFRA KÚRENIE a jeho možnosti inštalácie
 podlahové infra kúrenie
 stenové infra kúrenie
 stropné infra kúrenie
 infrapanely  – kúrenie infrapanelmi
 infra kúrenie pre novostavby
 infra kúrenie pri rekonštrucii domov, bytov, 

chalúp
 ideálne kúrenie pre pasívne a nízkoenergetické 

domy
 dobrá cena – úsporné a najzdravšie kúrenie 

s 15 ročnou zárukou

Infra kúrenie (infračervené) je inovatívny spôsob kúrenia. Či už staviate nový 
dom, alebo robíte rekonštrukciu starého domu, dielne, garáže – (v kom-
binácii s kvalitnou garážovou bránou), chaty, – infračervené kúrenie CALEO 
(infračervené fólie) je to najlepšie pre Vás.  Nízke vstupné náklady
a nízka spotreba je primárna charakteristika tohto systému. Infračervené 
kúrenie Caleo sa dá inštalovať ako stropné,  stenové aj podlahové kúrenie. 
Vstupná investícia oproti bežným typom vykurovania je maximálne 
výhodná (aj o 50% menej) a v cene je aj nadštandartná 15 – ročná záruka. 
Ak sa nebudeme pozerať iba na výhodnosť, pre veľa z nás asi najdôležitejším 
aspektom je aj to, že toto kúrenie je považované za  – v žiad-najzdravšie
nom prípade škodlivé.  je alternatíva vykurovania, Kúrenie infrapanelmi
ktorá je zdraviu prospešná a samozrejme aj úsponá. Na by ste infra fóliach 
ťažko hľadali nevýhody ….

Priemerné ročné náklady na rok, pri používaní tohto 
typu kúrenia v 100m2 dome či byte.
Infrakúrenie pod poter: 
Maximálna spotreba v 6,11kW/h
priemerná suma za spotrebu el. energie kúrením – 
571,90€/rok = 47,66€/mesiac

Infrakúrenie priamo pod podlahu:
Maximálna spotreba v 9,13kW/h
priemerná suma za spotrebu el. energie kúrením – 
854,57€/rok = 71,20€/mesiac

Infrakúrenie v strope:
Maximálna spotreba v 9,98kW/h
priemerná suma za spotrebu el. energie kúrením – 
934,13€/rok = 77,84€/mesiac

Kontakt
Web –  infra-kurenie.com
Tel.č. – 0903 425 198
Email – matej@infrasunny.sk
 infrasunny@infrasunny.sk 
E-shop –  infrasunny.sk

INFRA KÚRENIE a jeho možnosti 
inštalácie
 podlahové infra kúrenie
 stenové infra kúrenie
 stropné infra kúrenie
 infrapanely  – kúrenie infrapanelmi
 infra kúrenie pre novostavby
 infra kúrenie pri rekonštrucii domov, 

bytov, chalúp
 ideálne kúrenie pre pasívne a 

nízkoenergetické domy
 dobrá cena – úsporné a najdravšie 

kúrenie s 15 ročnou zárukou

Infra vykurovanie Caleo je nielen zdravé ale aj 
úsporné kúrenie vo Vašej domácnosti
Infra kúrenie (infračervené) je inovatívny spôsob 
kúrenia. Či už staviate nový dom, alebo robíte 
rekonštrukciu starého domu, dielne, garáže – ( v 
kombinácii s kvalitnou garážovou bránou), chaty, – 
infračervené kúrenie CALEO (infračervené fólie) je 
to najlepšie pre Vás. Nízke vstupné náklady a 
nízka spotreba je primárna charakteristika tohto 
systému. Infračervené kúrenie Caleo sa dá 
inštalovať ako stropné,  stenové aj podlahové 
kúrenie. Vstupná investícia oproti bežným typom 
vykurovania je maximálne výhodná (aj o 50% 
menej) a v cene je aj nadštandartná 15 – ročná 
záruka. Ak sa nebudeme pozerať iba na výhodnosť, 
pre veľa z nás asi najdôležitejším aspektom je aj to, 
že toto kúrenie je považované za najzdravšie – v 
žiadnom prípade škodlivé. Kúrenie infrapanelmi je 
alternatíva vykurovania, ktorá je zdraviu prospešná 
a samozrejme aj úsponá. Na infra fóliach by ste 
ťažko hľadali nevýhody ….

€
Úsporné kúrenie 

s nízkou spotrebou
Bezporuchové a

 bezúdržbové kúrenie
Nazdravšie vykurovanie Vášho

 domova = infra fólie
Kúrenie ktoré viete ovládať

 mobilom

€
Úsporné kúrenie 

s nízkou spotrebou
Bezporuchové 

a bezúdržbové kúrenie
Nazdravšie vykurovanie Vášho

 domova = infra fólie
Kúrenie ktoré viete ovládať

 mobilom

Infra vykurovanie Caleo je nielen zdravé, 
ale aj úsporné kúrenie vo Vašej domácnosti

TP23307047
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Objavujú sa náznaky, že
staršie byty zlacnejú
NAOPAK, CENY NÁJMOV PODĽAANALYTIKOV
PORASTÚ.
Zľava, akcia, znížená cena.
V realitných inzerátoch sa čo-
raz častejšie objavujú slová,
ktoré sa v nich pár rokoch
v zásade nevyskytovali. Kým
ešte vlani boli pánom na trhu
predávajúci, situácia sa po-
stupne obracia.
To, že realitný trh prežíva

výrazné ochladenie, sa ukazu-
je aj v segmente starších by-
tov. Ako ukazuje nová analýza
spoločnosti Bencont Inves-
tments, rast ich cien sa v ok-
tóbri a novembri prakticky
zastavil. Naopak, prenájmy sú
stále na stúpajúcej trajektórii.
V hlavnej sezóne
Jeseň a jar sú pre realitný

biznis hlavnými sezónami. Je
to dané zvyklosťami ľudí, v le-
te chodievajú na dovolenky,
v zime žijú Vianocami a aj roz-
beh do nového roka býva skôr
pomalší.
Z tohto pohľadu môžu byť

jesenné predaje nehnuteľností
pomerne dobrým lakmuso-
výmpapierikom.
Podľa analýzy Bencontu sa

na trhu dejú najväčšie zmeny
za posledné roky. Priemerná
cena bytov z druhej ruky
v Bratislave sa v priebehu tre-
tieho štvrťroka dostala na 3877
eur za štvorcovýmeter.
V medziročnom porovnaní

ide stále o výrazný 21-
percentný nárast, no v porov-
naní s druhým kvartálom
tohto roka stúpli len o 2,4 per-

centa. A aj to ide na margo
septembra, lebo v októbri
a novembri sa rast cien bytov
zastavil.
Analytici to interpretujú

slovami, že v segmente star-
ších bytov je „evidentný trend
schladenia dopytu“.
Rovnako to podľa nich platí

aj pri bratislavských novo-
stavbách:
„Na konci tretieho štvrťroka

dosiahli cenu 4899 eur za
štvorcový meter, čo bolo rov-
naké číslo ako v prípade dru-
hého štvrťroku 2022.“

Čorazmenšie

Zmenu správania predávajú-
cich potvrdzuje aj vývoj abso-
lútnej ceny bytov. V priemere
sapredávali za246-tisíceur.Pri

medziročnom porovnaní ide
o 19-percentný rast, v me-
dzikvartálnom len o 0,7 per-
centa.
Tak ako pri novostavbách, aj

pri starších bytoch sa ukazuje
fenomén zmenšujúcej sa vý-
mery nehnuteľností, hoci je
podstatne miernejší. Prie-
merná rozloha starších bytov
v medziročnom aj medzikvar-
tálnom porovnaní mierne
klesla (o 1,5 percenta) na 64,82
štvorcového metra.„Aj na se-
kundárny trh sa postupne do-
stávajú novostavby s nižšou
rozlohou, ktoré ťahajú prie-
mer nadol,“ vysvetľujú analy-
tici.
Zaujímavo vyznieva aj úby-

tok troj- a štvorizbových bytov
z ponuky.
Pokračovaniena strane24

Ilustračná foto: SME
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Objavujú sa náznaky, že
staršie byty zlacnejú
NAOPAK, CENY NÁJMOV PODĽAANALYTIKOV
PORASTÚ.
Pokračovanie zo strany22

Nájomnésa zdražuje

Analýza Bencontu ukázala aj
pokračovanie rastu cien náj-
mov v Bratislave. Medzi pr-
vým a druhým kvartálom
stúpli o 6,8 percenta, v treťom
štvrťroku šli nahor o 1,3 per-
centa.
Priemerné mesačné nájom-

né dosiahlo 776 eur vrátane
energií. Jednoizbové byty sa
prenajímali za 540 eur, dvoj-
izbové za 728 eur a trojizbové
byty za 973 eur.
V medziročnom porovnaní

došlo k rastu nájomného na
štvorcový meter o 7,1 percen-
ta. Priemerné nájomné za
štvorcový meter tak predsta-
vuje 13,68 eura vrátane ener-
gií.
Práve rastúcecenyenergií sa

môžu postarať o to, že nájom-
né od nového roka opäť stúp-
ne, hoci zatiaľ si analytici ne-
trúfajúodhadnúť, akýbude ich
dosah.
„Postupne však dôjde aj

k rastu základnej zložky ná-
jomného. To bude súvisieť
predovšetkým s infláciou
a vyššími úrokovými sadzba-
mi,“ dodáva hlavný analytik
Bencontu Rudolf Bruchánik.
Nárast úrokov na hypoté-

kach pritom spôsobí zníženie
dostupnosti bývania na kúpu
a nepriamo môže zvýšiť záu-

jem o nájmy, čo by znova za-
kcelerovalo ich ponukové ce-
ny.

Znížia sa cenybytov?

Otázkou zostáva, do akej mie-
ry budú na zmeny na trhu re-
agovať ceny starších bytov.
„Na sekundárnom trhu

s bytmi ostane aktivita výraz-
ne spomalená a k jej opätov-
nému rozbehnutiu dôjde až po
zlepšení ekonomických vy-
hliadok, nárastu príjmov do-
mácností a akceptácii úroko-
vých sadzieb,“ tvrdí Bruchá-
nik.

Výraznú korekciu cien sme-
rom nadol však neočakáva:
„Aspoň nie z nominálneho
hľadiska. Z reálneho hľadiska
v dôsledku vysokej inflácie
však oproti zvyšnému spotre-
biteľskému košu a príjmom
domácností k poklesu dôjde.“
Inflácia môže byť „venti-

lom“ zhoršenej dostupnosti
bývania. „Keď postupne na-
rastú príjmy domácností, za-
tiaľ čo cena nehnuteľností
ostane nezmenená, kúpa
vlastného bývania sa tak stane
o niečo dostupnejšia,“ uzatvá-
ra Bruchánik.

TomášVašuta

Ilustračná foto: TASR
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To, že ceny nehnuteľností
klesajú, nie je dobré
MAKLÉR PAVLÍK RADÍ, ČI SA TERAZOPLATÍ KUPOVAŤ
A PREDÁVAŤNEHNUTEĽNOSTI.
Ceny nehnuteľností budú
v nasledujúcom období klesať,
nie je to však dobrá správa ani
pre predávajúcich, ani pre ku-
pujúcich. Upozornil na to Ra-
dovan Pavlík z realitnej kan-
celárie RADOReality.
V rozhovore bližšie porozprá-
val aj o tom, prečo ceny na re-
alitnom trhu budú klesať, či to
budemať dopad aj na nájomné
bývanie a zároveň poradil, ako
by sa v dnes mali zachovať ľu-
dia, ktorí nehnuteľnosť plá-
nujú predať, ale aj tí, ktorí ju
chcú kúpiť.

Akovyzeráaktuálneprog-
nózav rámci pohybucien
nehnuteľností?

Kupci očakávajú, že ceny
nehnuteľností budú klesať.
Spôsobené je to tým, že naras-
tá počet nehnuteľností v po-
nuke, píšu o tom média, drah-
šie sú aj úvery. Tým pádom
banky schvaľujú aj nižšie su-
my, aby to tým ľuďom vychá-
dzalo.

Cenyv ostatných sektoroch
skôr rastú. Je tovlastne
dobrá správa, že cenyne-
hnuteľností klesajú?

Nie je to dobrá správa ani pre
predávajúcich a zhodou okol-
ností ani pre kupujúcich. Zní-
ženie cien nehnuteľností ne-
budemať tak výrazný vplyv na

výšku splátky, keďže úrokové
sadzby stúpajú.
Ľudia budú v budúcnosti

možno kupovať lacnejšie ne-
hnuteľnosti, ale úrokové sadz-
by budú tak vysoké, že vo fi-
nále na tej splátke zaplatia
možno viac ako zaplatia dnes.
Nie je to tým pádom víťazs-

tvo ani pre jednu stranu.
To by bolo v prípade, že by

boli úrokové sadzby také níz-
ke, ako boli a ceny nehnuteľ-
ností by klesali. V takom prí-
pade by sa kupujúci radovali.
Ono to len tak pekne znie, že
cenyklesli.Nadruhej strane, tí
čo majú hotovosť budú naku-
povať reálne lacnejšie.

Akoby samal tedav súčas-
nej situácii zachovaťpredá-
vajúci a akokupujúci, aby sa

nepopálili?
Zpohľadupredávajúceho, ak

chcete predať nehnuteľnosť,
tak ju predajte dnes. Nastavte
si spolu s realitnou kancelári-
ou reálnu trhovú cenu.
To, čo je na internete, nie sú

ceny, za ktoré sa reálne ne-
hnuteľnosti predávajú. Je
predpoklad, že za pol roka ale-
bo za rok nepredáte tú nehnu-
teľnosť drahšie, ako ju predáte
dnes.
Z pohľadu kupujúceho, ak

máte nehnuteľnosť, ktorá je
prevászaujímaváa cítitez nej,
že to je to pravé orechové, tak
by som s kúpou neváhal, pre-
tože, ako som povedal, o pol
roka to možno kúpite lacnej-
šie, ale splátka vás vyjde v tom
najlepšom prípade rovnako,
možno aj viac.
Pokračovaniena strane28

Radovan Pavlík. foto: Maroš Buchel
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To, že ceny nehnuteľností
klesajú, nie je dobré
MAKLÉR PAVLÍK RADÍ, ČI SA TERAZOPLATÍ KUPOVAŤ
A PREDÁVAŤNEHNUTEĽNOSTI.
Pokračovanie zo strany26

Akovyzerá táto situácia
priamov Trenčínea blízkom
okolí?

Vysvetlím to úplne rovnako,
ako to vysvetľujem aj predá-
vajúcim.
Ako príklad si zoberme troj-

izbový byt.
V marci bolo v ponuke asi 80

takýchto bytov.
Počas leta tá ponuka stúpla

na 140 až 150.
Dnes je v ponuka 195 trojiz-

bových bytov. To vysvetľuje

celú tú situáciu.

Budemať tento cenovýpo-
hybdopadaj nanájomné
bývanie?

Očakávame, že dopyt po ná-
jomných bytoch sa rapídne
zvýši, pretože ľudia jednodu-
cho keď si nebudú môcť dovo-
liť kúpiť nehnuteľnosť, k čo-
mu to aj smeruje, tak budú
musieť riešiť otázku bývania
touto formou.

Je táto situácia zatiaľ iba
v hypotetickej rovine, alebo

už sapomaly stávaaj reali-
tou?
Zatiaľ je to predpoklad.

V rámci nájmov sme sa vrátili
do obdobia pred covidom, pre-
tože počas pandémie to bolo
v tomto smere také slabšie.
Očakávame, že v budúcnosti

bude ten dopyt postupne stú-
pať.
Vidíme to v Česku, kde sú

približne polroka pred nami,
čo sa týka úrokových sadzieb
a realitného trhu.
Tam už je značne zvýšený

dopyt po nájmoch.
Pokračovaniena strane29

Zasklenie balkónov
a terás.
Garážové brány 
a terasové dosky.

Cedux s.r.o. 474
Soblahov
Tel. 0908 623 927 www.ceduxsk.com

TP23307043
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To, že ceny nehnuteľností
klesajú, nie je dobré
MAKLÉR PAVLÍK RADÍ, ČI SA TERAZOPLATÍ KUPOVAŤ
A PREDÁVAŤNEHNUTEĽNOSTI.
Pokračovanie zo strany28

Načrtli smeproblematiku
hypoték.Akohodnotíte si-
tuáciu v tejto sfére?

Úrokové sadzby sa postupne
približujú k štyrom percen-
táma predikcie sú také, že sa to
nezastaví na tomto čísle.
Pravdepodobne sa to priblíži
k tým piatim percentám.
Všetko to záleží od toho, ako sa
zachová Európska centrálna
banka. Ak tá bude zvyšovať
úroky, o mesiac neskôr budú
zvyšovať úroky aj komerčné
banky.

Môžemepovedať, že ceny
nehnuteľností už klesli, bu-
dúklesať, aleboprávekle-
sajú?

Ja hovorím, že nastáva ko-
rekcia a zároveň sa trochu
upokojujú očakávania predá-
vajúcich. Dnes sme už v stave,
že musíme ľuďom vysvetľo-
vať, že už nie sme v období
medziročného rastu o 30 per-
cent.
Ceny aktuálne stagnujú

a kto nastaví cenu nereálne,
nemôže očakávať, že trh do tej
ceny dorastie.
Naopak, musíte nastaviť ce-

nu, ktorá je trhová, zvyšuje sa
ponuka nehnuteľností, rastie
tým pádom konkurencia vašej
ponúkanej nehnuteľnosti.

Naozaj treba tú cenu prispô-
sobovať trhu.
Ceny energií sú vysoké, ce-

ny materiálov tiež, drahá je aj
cena práce, ale toto je podľa
mňa len dočasný jav.
Akonáhle klesne dopyt aj po

novostavbách, klesne dopyt po
stavebnýchmateriáloch, takaj
tie materiály klesnú na cene.
To, čo je teraz, to bola naozaj
prehnaná reakcia na trhu.
Bol obrovský dopyt, lacné

financovanie, všetci rekon-
štruovali a stavali. Dnes sa tá
situácia obracia.
Ľudia, ktorí majú stavebné

pozemky váhajú, či vôbec ísť
do výstavby, pretože sa poze-
rajú nie na to, čo je dnes, ale na
to, čo bude o polroka a o rok,
pretože vtedy bude reálne ho-

tová tá stavba, ktorá sa dá dať
na trh.
Reálne teda očakávam oc-

hladenie v stavebnom sektore
a na dopyte ohľadom staveb-
ných materiálov, ale aj práce.
Očakávam, že aj v tomto sme-
re dôjde ku korekcii.

Akovnímatepocitovoak-
tuálny záujem ľudí o ne-
hnuteľnosti?

Ľudiamajú stále záujem, ale
tých obhliadok je menej. Je to
spôsobené tým, že majú
omnoho väčší výber.
Záujem však stále ešte je,

pretože ľudia budú stále riešiť
otázku bývania. Je to priro-
dzený kolobeh života.

MarošBuchel

Radovan Pavlík. foto: Maroš Buchel
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STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE
zateplenie rodinných domov, fasády, 
nátery brizolitových fasád,
rekonštrukcie domov a bytov, stierky, 
maľovanie, sadrokartónové systémy,
elektrika, voda, zámková dlažba, 
oplotenie, strechy, krovy, altánky 
prístrešky, izolácie striech. 

Vypratávanie domov, bytov, záhrad, povál, pivníc,
garáži a nebezpečného odpadu zo striech

(Azbest, Eternit) a iné.

q 0910 331 137
TP23307029

TP23307049
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K R Í Ž O V K A

Pomôcky: Asino, Duda, oribi, Orlov, tefila   Foto - FOTOLIA   Autor: DAN
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na to 
miesto

pobrežná 
plytký pláž

remíza, 
totožnosť

young lady 
(skr.) rod zisťoval 

miery

„Nebojte sa, babička, mám pre vás zázračný liek. 
Po jeho užívaní omladnete o dvadsať rokov.“ „Jój, 
pán doktor, ...!“ 
 (záver je v tajničke)
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ROZŠÍRENIE  

BALKÓNOV A LODŽIÍ www.nabalkone.sk

Predĺžime vaše balkóny a lodžie až o 80 cm.

7 points, s.r.o.
Blanenská 1339/99, 664 34 Kuřim

info@7points.cz  
+420 724 781 111

Spoľahlivo s.r.o 
Švermova 39, 038 61 Vrútky

info@spolahlivo.sk 
+421 917 717 155

TP23307048


