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Slovenský trh
nehnuteľností zažíva od
pandemického roka 2020
celkom krušné, ale aj
zaujímavé časy. Skrývajú
sa pod povrchom za
dôsledkami pandémie
koronavírusu, dlhodobého
rastu cien nehnuteľností
či prevahy dopytu nad
ponukou.
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Nie všetko však súvisí iba s financiami. V hre sú aj legislatívne
podmienky výstavby a územného
plánovania. V parlamente opäť

vovala v duchu hesla ‚môj dom, môj
hrad‘,“ uviedol analytik s tým, že za
posledný polrok sa výrazne zrýchlil
rast cien bytov. Už len vzhľadom na
vysokú zotrvačnosť realitného trhu
neočakáva v najbližších mesiacoch
cenový obrat. Pokiaľ sa však vývoj
ekonomiky nebude uberať dobrým
smerom, cenový trend sa môže
otočiť.

9%

je medziročná hodnota
inflácie vo februári 2022 podľa
štatistického úradu SR
posunuli rokovanie o návrhoch
novej stavebnej legislatívy, tentoraz
na 26. apríla. Majú nahradiť často
novelizovaný stavebný zákon
ešte z roku 1976. Medzitým na
Slovensku pribudlo v čase uzávierky tohto čísla ASB vyše 60-tisíc
ukrajinských vojnových utečencov,
ktorí potrebujú primerané bývanie
rovnako ako slovenskí občania.
Ceny dynaMiCky RáSTli
Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvnil realitný trh v roku 2021, bolo
podľa analytika Realitnej únie
(RÚ) SR Vladimíra Kubrického
zrýchlenie inflácie. Zasiahlo nielen
stavebné materiály, ale aj bežné
spotrebiteľské tovary a služby. Pre
nehnuteľnosti to znamenalo ďalšie
posilnenie nákupného sentimentu
a ešte dynamickejší cenový rast.
Podporil ho aj pretrvávajúci previs
dopytu nad ponukou či nízke
úrokové sadzby hypoték. Pri zrýchlenej inflácii zostávajú nehnuteľnosti naďalej bezpečným prístavom
pre investorov. V ich hľadáčiku
sú najmä menšie byty, t. j. jednoa dvojizbové. Podiel investorov na
nákupoch týchto bytov môže byť až
polovičný.
„S takýmto nastavením sa na
realitnom trhu začalo obchodovať
aj v roku 2022. Kupovať nehnuteľnosti ľuďom nebránila ani
pandémia koronavírusu. Práve
naopak, ku kúpe ich ešte viac moti-

CiTeľný PokleS Ponuky
Príliš optimistická vo svojich zisteniach o vývoji na realitnom trhu
nie je ani Národná banka Slovenska
(NBS). V jarnej správe o ekonomickom a menovom vývoji uviedla,
že inflácia by mala v tomto roku
zostať tesne pod 8 %, v roku 2023
odhaduje v scenároch s vojnou jej
zrýchlenie na 10 až 14 %.
Ponukové ceny nehnuteľností na
bývanie vo štvrtom štvrťroku 2021
vzrástli medzikvartálne o 6,6 %.
Medziročné tempo rastu dosiahlo
22,1 %. Ide o jediný štvrťrok
v minulom roku, keď ceny bytov
rástli rýchlejšie ako ceny domov.
Rast cien sprevádza citeľný pokles
ponuky.
Zrýchlenie tempa rastu cien
nehnuteľností do istej miery tlmí
priaznivý mzdový vývoj. Hodnoty
indexu dostupnosti bývania sa
preto zvyšovali pomalšie ako
samotné ceny. Napriek tomu NBS
pozoruje zhoršenie najmä v Prešovskom, Bratislavskom a Žilinskom
kraji. Index dostupnosti bývania
v Žilinskom kraji prekročil úroveň
dlhodobého priemeru. Vývoj úrokových sadzieb vo štvrtom štvrťroku
prispel k zlepšeniu dostupnosti len
v obmedzenej miere.
Podľa Štatistického úradu SR
medziročná hodnota inflácie
vo februári 2022 vzrástla na 9 %,
v januári bola na úrovni 8,4 %.
Najväčšia položka v štruktúre
výdavkov slovenských domácností
– bývanie a energie – mala ceny

PRieMeRné Ceny RezidenčnýCH neHnuTeľnoSTí V jednoTliVýCH kRajoCH Podľa nbS
v rokoch 2017 – 2021 (€/m²)
Bratislavský
kraj

trnavský
kraj

nitriansky
kraj

trenčiansky
kraj

Žilinský
kraj

4. Q/2021

3 091 €

1 425 €

4. Q/2020

2 470 €

1 194 €

4. Q/2019

2 132 €

1 140 €

4. Q/2018

2 016 €

4. Q/2017

1 905 €

BanskoBystrický
kraj

košický
kraj

Prešovský
kraj

1 126 €

1 279 €

1 584 €

971 €

1 065 €

1 336 €

1 221 €

1 531 €

1 488 €

1 092 €

1 434 €

881 €

989 €

1 164 €

823 €

1 226 €

1 035 €

1 085 €

1 106 €

810 €

832 €

990 €

780 €

1 046 €

925 €

950 €

658 €

740 €

868 €

731 €

1 050 €

806 €

Zdroj: nbs
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už na jeseň 2021
trhová hodnota
bytov stúpala
medzimesačne
o 3,1 až 4,2 %
rovnako ako v januári medziročne
vyššie o 13,2 %.
Januárová úprava cien energií
súvisela s nízkou porovnávacou
základňou (v roku 2021 ceny
energií klesli) a toto zvýšenie bude
ovplyvňovať infláciu na medziročnej báze počas celého roka 2022.
Infláciu naďalej ťahali pokračujúce
rasty cien stavebných materiálov
premietnuté do rôznych zložiek
segmentu bývania, ako aj zdražovanie pohonných látok.
RýCHloSť jaPonSkéHo
šinkanzenu
Rast cien pokračoval v prvom
kvartáli 2022. Realitný barometer
RÚ SR uviedol priemernú cenu
nehnuteľností v krajských mestách
2 689 eur/m², v januári to bolo
2 529 eur/m². Hoci medzimesačný
rast cien bytov o 6,3 % vo februári
2022 je veľmi vysoký, nečakané to
podľa analytika Kubrického nie je.
„Už na jeseň 2021 začala rýchlosť
rastu cien pripomínať japonský
rýchlik šinkanzen, keď trhová
hodnota bytov stúpala medzimesačne o 3,1 až 4,2 %,“opísal vtedajší
stav realitného trhu. Dovtedy
pritom o viac ako 2 % ceny bytov
z mesiaca na mesiac poskočili len
výnimočne. Rekordný medzimesačný februárový rast vo výške 6,3 %
ide najmä na vrub jedno- a dvojizbových bytov. Nie je to náhoda,
práve tam sa totiž koncentruje aj
záujem realitných investorov.
Okrem toho, že v Bratislave je
vzhľadom na jej veľkosť v porovnaní
s inými krajskými mestami vyššia
likvidita nehnuteľností, rozdiely sú
podľa analytika najmä v cenách. No
hoci sú byty v Bratislave najdrahšie,
tempo rastu cien majú najnižšie.
Zatiaľ čo v ostatných krajských
mestách vzrástli ceny za posledný
rok približne o tretinu, v metropole
Slovenska len o šestinu. Spomedzi
krajských miest sú najlacnejšie
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byty v Trenčíne a Nitre. Práve tam
pri starších troj- či štvorizbových
bytoch nájdeme ešte ceny pod
2 000 eur/m².
V bRaTiSlaVe doPyT Po byToCH
V noVoSTaVbáCH STaGnuje
Záujem o kúpu menších bytov
v novostavbách v Bratislave potvrdila aj realitná spoločnosť Lexxus.
Najpredávanejšou kategóriou
zostali dvojizbové byty, no jej podiel
sa oproti tretiemu štvrťroku 2021
znížil. Klesali aj podiely štvora päťizbových bytov. Naopak, podiel
počtu predaných jedno- a trojizbových bytov sa medzikvartálne
zvýšil. Nákup bytov a apartmánov
s investičným zámerom naďalej
pretrváva, ale oproti minulosti sú
tieto obchody sporadickejšie.
Na konci posledného kvartálu
minulého roka zaznamenal Lexxus
pokračovanie klesajúceho trendu
ponuky voľných bytov v bratislavských novostavbách. Čo sa týka
dopytu po bytoch v novostavbách,
tam zaznamenal viac-menej stagnáciu.
Aktivita developerov sa v poslednom kvartáli minulého roka mierne
zvýšila. „Nové projekty vrátane
nových etáp na trh priniesli takmer
500 bytových jednotiek,“ sumarizuje risk manažér Peter Ondrovič.
Na základe vývoja v poslednom
kvartáli minulého roka očakával
vyššiu aktivitu developerov aj
v úvode roka 2022. Tieto očakávania sa však zmenili po začatí
vojnového konfliktu na Ukrajine.
úRoky HyPoTék jeMne STúPli
V prvom kvartáli tohto roka
významné banky na Slovensku
zvýšili úrokové sadzby hypoték.
Medzi nimi bola aj VÚB, ktorá od
7. marca zvýšila úrokové sadzby na
všetkých fixáciách nateraz o 0,2 %.
S najnižšou sadzbou aj po tejto
úprave ostáva trojročný fix s 1,09 %.
Banka informovala, že dôvodom
bolo znižovanie nákupov cenných
papierov v Eurosystéme, kam patrí
aj Národná banka Slovenska.

6%

je úroveň, ku ktorej sa blíži úroková
sadzba hypoték v česku
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V dôsledku poklesu dopytu
po štátnych dlhopisoch, ale aj
z dôvodu rastu úrokových sadzieb
inde vo svete rastú výnosy dlhopisov, teda cena dlhodobých peňazí.
„A to nepriamo pôsobí aj na cenu
hypoték, pretože stúpajú aj požadované výnosy krytých dlhopisov,
ktorými banky získavajú zdroje
od investorov na poskytovanie
hypoték svojim klientom,“ ozrejmil
svoj krok bankový dom.
Podľa analytika Kubrického
je vplyv rastu úrokových sadzieb
hypoték na Slovensku zanedbateľný a dopyt po nehnuteľnostiach
nezníži. Zvýšenie ceny peňazí v SR
sa nedá porovnať s tým, čo sa deje
v susednej Českej republike. Tam sa
úrokové sadzby hypoték šplhajú na
úroveň 6 % ročne. „Rodiny, ktoré sú
odkázané na hypotéku a sú s financovaním nehnuteľnosti na hrane,
budú kúpu zvažovať opatrnejšie,“
podotkol. V súvislosti s neistým
makroekonomickým vývojom budú
viac ako predtým uvažovať o finančnej rezerve na horšie časy.
banka kladie dôRaz
na RezeRVy
V roku 2021 zasiahlo stavebný trh
viacnásobné zdražovanie stavebných materiálov a prác. Ovplyvnilo
to mnohé stavby, ich developerov
aj verejnú správu, napríklad mestá
a obce ako verejných obstarávateľov.
Vedúca oddelenia financovania
nehnuteľností vo VÚB Zuzana
Kanalová reagovala, že pri nových
projektoch dávajú v súčasnosti ešte
väčší dôraz na rezervy. Žiadajú,
aby boli minimálne vo výške 5 % zo
stavebných nákladov. Klasickým
ošetrením rizika banky je zvýšenie
podielu vlastných zdrojov. „Pri
existujúcich projektoch sa to rieši
individuálne. V prospech projektov
hrá fakt, že sa to dá premietnuť
do cien,“ povedala s tým, že banka
potom nemusí vykrývať zvýšené
náklady úverom. Platí pravidlo, že
banka zafinancuje maximálne 70 %
nákladov projektu.
deVeloPeRi Sledujú Ceny
MaTeRiáloV
Každý developer si rieši cenu
bytovej jednotky vlastným spôsobom. Spoločnosť JTRE uviedla, že
klienti, ktorí majú podpísané zmluvy
o budúcej zmluve na kúpu bytu,
majú garantované ceny a zmluvné
Fokus

PRieMeRné Ceny byToV V kRajSkýCH MeSaTáCH
Podľa RealiTnej únie SR ku koncu marca 2022
cena starších
Bytov (€/m2)
Bratislava

trnava

trenčín

nitra

cena novších
Bytov (€/m2)

1-izb. + gars.

3 945 €

4 247 €

2-izb.

3 801 €

4 184 €

3-izb.

3 279 €

3 972 €

4-izb.

3 286 €

4 140 €

1-izb. + gars.

3 241 €

3 579 €

2-izb.

2 613 €

3 375 €

3-izb.

2 378 €

3 037 €

4-izb.

2 253 €

2 654 €

1-izb. + gars.

2 367 €

2 236 €

2-izb.

2 173 €

2 279 €

3-izb.

2 068 €

2 186 €

4-izb.

1 882 €

2 154 €

1-izb. + gars.

2 639 €

2 692 €

2-izb.

2 135 €

2 737 €

3-izb.

1 924 €

2 423 €

4-izb.

1 784 €

2 510 €

Banská

1-izb. + gars.

3 087 €

3 670 €

Bystrica

2-izb.

2 566 €

3 303 €

3-izb.

2 446 €

2 884 €

Žilina

Prešov

košice

4-izb.

2 416 €

2 426 €

1-izb. + gars.

3 275 €

3 015 €

2-izb.

2 458 €

2 681 €

3-izb.

2 365 €

2 600 €

4-izb.

2 149 €

1 958 €

1-izb. + gars.

2 806 €

3 037 €

2-izb.

2 468 €

2 999 €

3-izb.

2 138 €

2 702 €

4-izb.

2 536 €

2 427 €

1-izb. + gars.

3 682 €

3 940 €

2-izb.

2 937 €

3 363 €

3-izb.

2 714 €

3 090 €

4-izb.

2 326 €

2 779 €

Zdroj: realiTná únia sr

podmienky. Jej zmluvy nemajú inflačné doložky ani klientom nedáva
podpisovať dodatky o navyšovaní
cien z dôvodu nárastu stavebných
nákladov. „Nárast cien vstupov sa
môže premietnuť do cien voľných
bytov a, samozrejme, do budúcich
projektov, keďže podľa najnovšieho
vývoja vo svete to na stabilizáciu
týchto cien zďaleka nevyzerá, o ich
poklese ani nehovoriac,“ uviedol
výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.
Dodal, že majú osvedčenú stratégiu
predaja, aby plynulo reagovali na
zmenenú situáciu na trhu.
Riaditeľ výstavby Cresco Real
Estate Ladislav Hoffmann reagoval,
že ceny v už podpísaných zmluvách
doteraz nikdy neprehodnocovali
napriek klauzule, ktorá im to
za istých okolností umožňuje.
Zvýšenie ceny na strane klienta
by prichádzalo do úvahy len
pri bezprecedentnom navýšení
nákladov pri mimoriadnej situácii.
Spoločnosť verí, že takáto situácia
22

ukRajinCi RozHýbali TRH
S nájMaMi
Vojnový konflikt na Ukrajine dal od
24. februára tohto roka do pohybu
milióny jej obyvateľov. Slovenské
hranice prekročilo vyše 280-tisíc
Ukrajincov a o štatút dočasného
útočiska požiadalo vyše 60-tisíc
z nich. Títo ľudia potrebujú bývať
a ich záujem ostať u nás ovplyvní
vývoj vojnového konfliktu.
V prvých týždňoch sa o nich na
Slovensku postarali príbuzní, priatelia, samosprávy či charitatívne
organizácie. V súvislosti s ubytovaním Ukrajincov v hoteloch
a penziónoch schválila vláda nariadenie, ktoré sa týka príspevkov
za ubytovanie utečencov z Ukrajiny

nenastane. Ani výnimočné tempo
rastu cien materiálov za posledné
roky, ktoré spôsobila najmä pandémia, nepreniesli na kupujúcich.
Developer YIT Slovakia v existujúcich podpísaných zmluvách
nebude meniť ceny, povedal riaditeľ
developerských projektov spoločnosti Peter Dovala. „Aktuálne však
vyhodnocujeme vplyv súčasnej
situácie na trhu a najmä z dôvodu
vysokej nestability cien stavebných
materiálov a neschopnosti predpovedať a viazať nákupné ceny zvažujeme podpisovanie všetkých nových
zmlúv s možnosťou navýšenia ceny,
pričom klient bude mať právo odstúpiť, ak takáto skutočnosť reálne
nastane,“ uviedol.

VýVoj PočTu byToV na PRenájoM V bRaTiSlaVe
6 000
5 000

15 %

12,4 %
7,2 %

5,2 %

5,5 %

-2,5 %

4 000

9,5 %

10 %

6,2 %

5%

-0,1 %

0%
-5 %

-8,6 %
3 000

-10 %

-8,8 %

-15 %
2 000

-20 %

-19,0 %

-25 %

1 000

-30 %
0

-32,0 %
2.Q

3.Q
2019

4.Q

prenájom (ľavá os)

1.Q

2.Q

2020

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

2021

3.Q

medzikvartálna zmena (pravá os)

4.Q

1.Q
2022

-35 %

Zdroj: lexxus

predbežne do konca júna. Majú ich
vyplácať obce na účet alebo v hotovosti, maximálne majú dosiahnuť
500 až 1 250 eur mesačne podľa
počtu miestností. Samosprávy si
peniaze uplatnia od štátu.
Risk manažér realitnej spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič
povedal, že ukrajinská migrácia
ovplyvní viaceré lokálne rezidenčné
trhy vrátane bratislavského.
„V prvom rade sa očakáva zvýšený
záujem o prenájom nehnuteľností,
čo môže prispieť k rýchlejšiemu
zotaveniu trhu prenájmu. Ten bol
na vzostupe už od polovice minulého roka, pričom súčasná migrácia
môže zotavovanie tejto časti trhu
urýchliť,“ konštatoval.
Podľa jeho vedomostí si Ukrajinci hľadajú väčšinou prenájom.
Ich realitná spoločnosť prenajíma
byty do výšky nájomného 800 eur
za mesiac. Sú aj klienti, ktorí
hľadajú vyššiu kvalitu bývania, kde
sa nájom pohybuje od 1 000 eur
vyššie. Ide o matky s deťmi a o viacgeneračné rodiny. Sú to ľudia, ktorí
majú Bratislavu ako prestupnú
stanicu pred odchodom do iných
krajín EÚ. Prípadne tu majú prácu
v nadnárodných korporáciách,
v ktorých pracovali doma, alebo tu
majú člena rodiny, ktorý tu pracoval už pred vojnovým konfliktom. ■

Aké nové rezidenčné projekty alebo fázy pripravujete na rok 2022?
PaVel Pelikán
výkonný riaditeľ JTRE

river park,
klingerka, ovocné
sady
Intenzívne pracujeme na
príprave projektov ako River
Park 2 a Klingerka 2 a 3.
Vzhľadom na nepredvídateľnosť úradných konaní
a blížiace sa komunálne voľby
nie je možné odhadnúť, kedy
sa podarí získať potrebné
povolenia. Do predaja však
pripravujeme posledné dva
bytové domy v Ovocných
sadoch Trnávka, ktoré už sú
vo výstavbe.
ASB#230

ladiSlaV HoFFMann
riaditeľ výstavby
Cresco Real Estate

iVan Rolný
člen predstavenstva ITB
Development

PeTeR doVala
riaditeľ developerských
projektov YIT Slovakia

slnečnice, agáty

Čerešne

nuppu, Zwirn

Spúšťame predaj ďalšej
etapy Slnečníc: Nad mestom.
Dokončujeme časť UNIQ vo
Viladomoch. V prvej budove
UNIQ prebehla kolaudácia
v 1. Q/2022. Pri ďalších troch
budovách podáme žiadosti
o kolaudáciu v prvej polovici
roku 2022. Slnečnice POP
dokončíme tento rok a skolaudujeme prvú budovu. Ostatné
dva objekty čaká kolaudácia
v roku 2023. V Dúbravke sme
začiatkom tohto roku začali
stavbu projektu Agáty.

Rok 2022 sa nesie v znamení
dokončenia a kolaudácie
2. fázy Čerešní – Čerešne
Lake. Prvé bloky I, J, K už
kolaudačným procesom prechádzajú, v blokoch L, M
a N sa začiatok kolaudácie
plánuje koncom roka 2022.
Na úspešnú etapu s vodnou
lagúnou a výškovou dominantou Čerešní nadviažeme
začatím predaja ďalšej fázy
Čerešne Residence.

Pripravujeme spustenie
predaja ďalších etáp projektov
Nuppu a Zwirn. V prípravných
fázach máme naďalej aj novovznikajúci projekt v území
bývalej panelárne a priľahlého
priemyselného areálu na
Mlynských nivách.

Trh s byTmi vo veľkom ovplyvňuje inFlácia
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