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5 x lokalita
Ak rozmýšľate o kúpe bytu v novostavbe v Bratislave, pripravte sa na to, že byty v rôznych 

mestských častiach hlavného mesta vás môžu stáť výrazne iné peniaze. Jednoducho, lokalita 
a typ projektu extrémne ovplyvňujú jeho cenu.

Ceny bratislavských bytov 
naďalej neohrozene rastú – nezastavila ich ani 
pandémia, ktorá v druhom štvrťroku ochromila 
ekonomiku, zabrzdila mnohé firmy a doma za-
tvorila množstvo ľudí. Bratislava je pritom v slo-
venskom porovnaní cenami výrazne nadprie-
merná. Aj v rámci nej sú rozdiely veľmi vysoké. 
Odpovede na otázky, koľko musíte zarábať v čis-
tom, aby ste si mohli dovoliť splácať nový tro-
jizbový byt v  Bratislave, aká bude vaša mesač-
ná splátka a aký objem vlastných zdrojov z ceny 
nehnuteľnosti by ste mali mať k dispozícii, teda 
veľmi závisia od toho, kde chcete v  hlavnom 
meste bývať.

Pre lepšiu prehľadnosť sme vybrali 3-izbové 
byty v  novostavbách vo všetkých piatich mest-
ských častiach a  požiadali odborníkov o  orien-
tačné výpočty. Vo všetkých príkladoch kalku-
lujeme so splatnosťou úveru na 30 rokov a  fix 
úrokovej sadzby je stanovený na päť rokov. 

Uvedené mesačné splátky sú vypočítané pri 
najnižšej aktuálnej úrokovej sadzbe, ktorá je 
uvedená pri jednotlivých kalkuláciách. Tieto sa-
dzby dosahujú najbonitnejší klienti, čo môže byť 
aj váš prípad, ak máte to šťastie, že patríte k nad-
priemerne zarábajúcim šťastlivcom.

„V súčasnosti banky s výnimkou refinančných 
úverov neposkytujú úvery na bývanie vo výške 
100 percent ukazovateľa LTV (Loan to value, 
teda pomer hodnoty úveru voči hodnote ne-
hnuteľnosti, ako ju stanoví úverujúca inštitúcia, 
pozn. red.). Maximálny pomer medzi výškou 
poskytnutého úveru a hodnotou zakladanej ne-
hnuteľnosti je 80 percent, v niektorých bankách 
90 percent,“ vysvetľuje Zuzana Šimonová, úve-
rová analytička spoločnosti Fincentrum. 

Ako dodáva, výška LTV závisí od viacerých 
podmienok v  jednotlivých bankových domoch, 
ktoré je potrebné splniť. Okrem iného by mal 
mať žiadateľ o úver na bývanie vlastné zdroje vo 
výške 10 – 20 percent z ceny nehnuteľnosti.

„Do celkového hodnotenia žiadosti o  úver 
vstupuje bonita klienta, tiež hodnota nehnuteľ-
nosti, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru, 
ako aj lokalita, v ktorej sa daná nehnuteľnosť na-
chádza,“ dodáva Šimonová.

V  kalkuláciách uvádzame úrokovú sadzbu, 
výšku splátky úveru a tiež, aký by mal byť prie-
merný čistý mesačný príjem žiadateľa o  úver, 
ktorý zároveň nečerpá žiadny iný úver. Orien-
tačná je aj pri výpočtoch uvedená cena za štvor-
cový meter nehnuteľnosti, ktorú sme vypočítali 
jednoduchým vydelením kúpnej ceny uvedenej 
vo verejne dostupných cenníkoch jednotlivých 
projektov celkovou rozlohou bytu vrátane bal-
kónov a/alebo lodžií.

Pri vybraných projektoch sme počítali s aktu-
álnymi cenami, ktoré sú verejne dostupné v cen-
níkoch jednotlivých developerov. Vychádzali 
sme z predpokladu, že klient bude zabezpečovať 
úver nadobúdajúcou nehnuteľnosťou. 

Predpokladáme tiež, že cena nehnuteľnos-
ti pri jednotlivých výpočtoch sa rovná hodnote 
nehnuteľnosti, ktorú bude akceptovať úverujúca 
banka. 

C
Upozornenie:
Uvedené výpočty 
sú orientačné 
a majú informatívny 
charakter. Výslednú 
úrokovú sadzbu 
ovplyvňuje aj 
poistenie úveru, tiež 
aktívne využívanie 
bežného účtu. Každá 
žiadosť klienta je 
bankami posudzovaná 
individuálne. 
Spracovala Martina 
Jurinová, prepočty 
Fincentrum
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Bratislava I
Projekt/developer: City Gate/Demi Star a Finep 
(pôvodným developerom bola spoločnosť Orco, 
projekt neskôr prešiel viacerými majetkovými 
zmenami)
Kde: Staré Mesto, Štúrova ul.
Plocha bytu: 145,9 m2

Balkón/Lodžia: 12,1 m2

Celková plocha bytu: 154,9 m2

Cena s DPH: 540 000 eur
Cena/m2: 3 486 eur

KALKULÁCIA 2
Vlastné zdroje klienta vo výške: 20 %, LTV 80 %
Vlastné zdroje klienta: 108 000 eur
Výška úveru: 432 000 eur
Úroková sadzba: od 0,74 % p. a.
Splátka úveru: od 1 338 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 4 500 eur

KALKULÁCIA 1
Vlastné zdroje klienta vo výške: 10 %, LTV 90 %
Vlastné zdroje klienta: 54 000 eur
Výška úveru: 486 000 eur
Úroková sadzba: od 1,34 % p. a.
Splátka úveru: od 1 640 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 5 150 eur
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Bratislava II
Projekt/developer: Nuppu/YIT
Kde: Ružinov
Plocha bytu: 73,90 m2

Balkón/Lodžia: 4,76 m2

Celková plocha bytu: 78,66 m2

CENA s DPH: 239 120 eur
Cena/m2: 3 040 eur

Bratislava III
Projekt/Developer: Guthaus/Corwin
Kde: Nové Mesto
Plocha bytu: 67,17 m2

Balkón/Lodžia: 13,14 m2

Celková plocha bytu: 80,31 m2

CENA s DPH: 265 900 eur
Cena/m2: 3 311 eur

KALKULÁCIA 2
Vlastné zdroje klienta vo výške: 20 %, LTV 80 %
Vlastné zdroje klienta: 48 000 eur
Výška úveru: 191 120 eur
Úroková sadzba: od 0,74 % p .a.
Splátka úveru: od 592 eur
Priemerný čistý príjem klienta: 2 000 eur

KALKULÁCIA 2
Vlastné zdroje klienta vo výške: 20 %, LTV 80 %
Vlastné zdroje klienta: 53 180 eur
Výška úveru: 212 720 eur
Úroková sadzba: od 0,74  % p. a.
Splátka úveru: od 659 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 2 220 eur

KALKULÁCIA 1
Vlastné zdroje klienta vo výške: 10 %, LTV 90 %
Vlastné zdroje klienta: 24 000 eur
Výška úveru: 215 000 eur
Úroková sadzba: od 0,89 % p. a.
Splátka úveru: od 681 eur
Priemerný čistý príjem klienta: 2 240 eur

KALKULÁCIA 1
Vlastné zdroje klienta vo výške: 10 %, LTV 90 %
Vlastné zdroje klienta: 26 590 eur
Výška úveru: 239 310 eur
Úroková sadzba: od 0,89 % p. a.
Splátka úveru: od 758 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 2 500 eur
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Bratislava IV
Projekt/Developer: Kolísky/ITB Development
Kde: Záhorská Bystrica
Plocha bytu: 81,34 m2

Balkón/Lodžia: 5,09 m2

Celková plocha bytu: 86,43 m2

CENA s DPH: 221 007 eur
Cena/m2: 2 557 eur

Bratislava V
Projekt/Developer: Slnečnice – Zóna Viladomy /
 Cresco Real Estate
Plocha bytu: 70,51 m2

Balkón/Lodžia: 14,62 m2

Celková plocha bytu: 85,13 m2

CENA s DPH: 212 100 eur
Cena / m2: 2 491 eur

KALKULÁCIA 2
Vlastné zdroje klienta vo výške: 20 %, LTV 80 %
Vlastné zdroje klienta: 44 200 eur
Výška úveru: 176 807 eur
Úroková sadzba: od 0,74 % p. a.
Splátka úveru: od 548 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 1 845 eur

KALKULÁCIA 2
Vlastné zdroje klienta vo výške: 20 %, LTV 80 %
Vlastné zdroje klienta: 42 420 eur
Výška úveru:  169 680 eur
Úroková sadzba: od 0,74 % p. a.
Splátka úveru: od 526 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 1 770 eur

KALKULÁCIA 1
Vlastné zdroje klienta vo výške: 10 %, LTV 90 %
Vlastné zdroje klienta: 22 100 eur
Výška úveru: 198 907 eur
Úroková sadzba: od 0,89 % p. a.
Splátka úveru: od 630 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 2 130 eur

KALKULÁCIA 1
Vlastné zdroje klienta vo výške: 10 %, LTV 90 %
Vlastné zdroje klienta: 21 210 eur
Výška úveru: 190 890 eur
Úroková sadzba: od 0,89 % p. a.
Splátka úveru: od 604 eur
Priemerný čistý mes. príjem: 1 990 eur
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