
1 izbový byt 
na skvelej adrese
Lermontovova ulica, BRATISLAVA - Staré Mesto

Exkluzívne na predaj



Špecifiká nehnuteľnosti

tehlový bytový dom z roku 1913
4 nadzemné podlažia
bez výťahu
vymenená elektroinštalácia v bytovom dome
1 – izbový, celková plocha bytu: 28,56m2 +
pivnica 4,5m2
celý otočený do dvora bytového domu
 bezpečie a kľud

neďaleko  prezidentská záhrada a centrum mesta 
s možnosťami spoločenského vyžitia
skvelá dostupnosť  MHD na všetky smery
2 zastávky MHD na hlavnú vlakovú stanicu
v pešej dostupnosti všetky základné služby (potraviny,
banka, lekáreň, lekár, pošta)

Bratislava I, mestská časť Staré Mesto, 
ul. Lermontovova
orientácia: juh

výhradné parkovanie pre obyvateľov Starého Mesta
pred bytovým domom a v okolitých uliciach
vynikajúca pešia aj dopravná dostupnosť



Okolie
bytového
domu
Tiché bývanie s možnosťou
využívania všetkých benefitov
centra mesta ako kultúrne a
spoločenské vyžitie, pešo
dostupné vychytené gastro
prevádzky a nočný život.



Bytový
dom

Výmena
elektroinštalácií
Vymaľované niektoré
spoločné priestory

EKLEKTICKÝ
BYTOVÝ DOM,
KTORÝ DÝCHA
ÚŽASNOU
ATMOSFÉROU
KLASICKÝCH
BRATISLAVSKÝCH
DOMOV V CENTRE
BRATISLAVY



Byt Lermontovova
Ak hľadáte prvé bývanie a láka vás centrum mesta, tak tento byt je pre vás - tichý, kompletne
zariadený, stačí ho doladiť doplnkami a môžete bývať. Nízke mesačné náklady a energetická
nezávislosť plus poloha v pešej dostupnosti centra mesta z neho robia ideálneho adepta na
skvelý investičný byt, ktorý bude vždy obsadený. Vaši hostia cez Airbnb nebudú nikoho rušiť, 
v prípade potreby sa sem zmestia aj viac ako dvaja ľudia a je komplet vybavený.



Vstupná
chodba
Do bytu sa dostaneme cez bezpečnostné dvere do menšej predsiene s vešiakom a dvoma botníkmi



Samostatný
šatník

Po pravej strane
predsiene je samostatný
šatník s policovým a
závesným systémom.

KEĎ VY SA UŽ
OBLIEKATE,
OSTATNÍ MÔŽU 
V KĽUDE SPAŤ



Na ľavej strane predsiene je úplne nová kúpeľňa
s WC, kde sa šikovným plánovaním architekta
zmestilo všetko potrebné.

Za zavretými
dverami izby



Kúpeľňa a WC
Na stenách sú krásne betónové stierky, na zemi biela dlažba a la mramor a celý priestor je
odvetraný a presvetlený malými oknami pod stropom a doplnený nástenným radiátorom.



WC
oddelené
stenou
Kúpeľňa je vybavená
dizajnovým miskovým
umývadlom s čiernou
stojánkovou batériou
a veľkým zrkadlom,
pod ktorým je práčka. 
WC sa nachádza za
malou stenou.



Po pravej strane je
vybudovaný
murovaný rohový
sprchový kút s
rovnakými
betónovými
stierkami a dlažbou
a s nerezovým
podlahovým
žľabom.

Sprchový
kút



Izba v tvare obdĺžnika
Priestranná izba (19,9m2) má 2 okná orientované smerom do vnútrobloku, je kompletne
zariadená príjemným nábytkom v kombinácii čiernej, bielej a skla. Izba ma praktický
obdĺžnikový pôdorys, dá sa preto účelne rozdeliť na jednotlivé zóny.



Na spanie bol vybudovaný závesný spací kút,
keďže svetlé výšky v byte sú cez 2,9 m čo
umožňuje efektívne využiť aj priestor vo výške. 

Vysoké stropy



Závesná posteľ vo
výške cca 1,8m od
zeme má klasický
rozmer matraca
180x200cm a
ponúka aj malý
odkladací priestor
vedľa postele. 

Spanie
vo výške



Závesná posteľ
Schody k posteli sa dajú vyriešiť viacerými
spôsobmi, či už klasickým rebríkom,
alebo schodíkmi vo forme knižnice, či
úložných priestorov. 



Pracovňa,
relax zóna 
s knižnicou
či jedálenský
kútik
Rozhodnutie, ako vyriešiť
schody k posteli je už na
novom majiteľovi a bude
závisieť od spôsobu využitia
priestoru pod posteľou. 



Priestor
pod
posteľou
PONÚKA VEĽA
MOŽNOSTÍ  V
ZÁVISLOSTI OD ÚČELU
VYUŽÍVANIA TEJTO
NEHNUTEĽNOSTI
(PRENÁJOM, BÝVANIE,
KANCELÁRIA..)



Obývacia izba Stredná časť miestnosti je
vyriešená ako obývacia izba



Obývacia izba je zariadená  elegantnou bielou sedačkou s otomanom, smart TV
Samsung so skrinkou a konferenčným stolíkom.

Kompaktná obývačka



Dostatok priestoru na všetko



Kuchyňa
Nová kuchynská linka je v elegantnej a nenápadnej v bielej farbe.



Vzhľad kuchynskej linky dômyselne zapadá do
celého konceptu bytu. Na kuchynskú zástenu bol
zvolený rovnaký betónový poter ako v kúpelni.

Dizajnovo
nenápadná



Funkčná a plne vybavená
Biela kuchynská linka je plne vybavená spotrebičmi - sklokeramická varná doska, elektrická
rúra, chladnička s mrazničkou a mikrovlnka v byte ostávajú. 



Jedálenský kút Kuchynský a jedálenský kút
sú orientované pod oknom. 



Sedenie je možné vytvoriť pod oknom, alebo využiť jedálenský stôl pre 2 osoby.

Sedenie na dva spôsoby



Byt je veľmi
rozumne rozdelený
na jednotlivé zóny
bez nutnosti
obmedzovať či
meniť ich funkčnosť.

Romantická
večera pre
dvoch



Pôdorys
1 – izbový byt Lermontovova
ulica, mestská časť Staré Mesto
(Bratislava I)

celková plocha bytu: 28,56m2 +
pivnica 4,5m2

kompletne čerstvo
zrekonštruovaný –
elektroinštalácia, podlahové
elektrické vykurovanie,
kuchynská linka, plastové okná,
laminátová podlaha, dlažba v
predsieni, nové interiérové
dvere, nová kúpeľňa s WC



Pôdorys

Byt majiteľ rekonštruoval v
priebehu roku 2022, kedy sa
vymenila kompletne celá
elektroinštalácia, kúrenie bolo
vymenené za elektrické
podlahové v celom byte, osadila
sa nová kuchynská linka,
zmodernizovala sa kúpeľňa a WC
a na spanie bol vybudovaný
závesný spací kút, keďže svetlé
výšky v byte sú cez 2,9 m.

DOBRE PREMYSLENÝ
PRIESTOR



Virtuálna obhliadka

Virtuálna
prehliadka 
sa spustí sama a 
prevedie Vás
bytom, 
ako by ste tam
boli osobne. 
Nájdete ju v
inzeráte nižšie pod
textom alebo 
na našej stránke 
www.lemonpie.sk .



P O D M I E N K Y  P R E D A J A

CENA  165 000 €

1 – izbový byt Lermontovova ulica, mestská časť Staré Mesto (Bratislava I)

Mesačné náklady na byt sú cca 72 €/1 osoba.

Byt sa predáva zariadený vstavaným nábytkom a kusovým nábytkom,
vrátane spotrebičov.

Cena zahŕňa kompletný realitný a právny servis.
Byt je voľný ihneď.

LERMONTOVOVA



Sme na
to dve

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LEMONPIEREALITY

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEMONPIEREALITY

MARIA@LEMONPIE.SK

JANA@LEMONPIE.SK

WWW.LEMONPIE.SK

MÁRIA 0905 838 910

JANA 0911 701 500

HOMESTAGING
 

SILNÝ A MODERNÝ MARKETING
 

PROFESIONÁLNY PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTI

 
OSOBNÝ PRÍSTUP


