
KOMPLETNE ZARIADENÝ
BYT S DOKONALOU
DISPOZÍCIOU

EXKLUZÍVNE NA PREDAJ 

BIELORUSKÁ ULICA , BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE 



zateplený nízkopodlažný bytový dom z
liateho betónu bez výťahu 
3 byty na poschodí
1. poschodie /4 (zvýšené prízemie)
66,6 m2 rozloha bytu, loggia 5,1 m2,
pivnica 11,61 m2 

v blízkosti bytového domu sú škôlky a škola
detské ihriská a veľký park s UFOm neďaleko
domu
kúsok od Malého Dunaja a od Vrakuňského
lesoparku
v pešej dostupnosti TESCO Express, pošta,
lekáreň

Podunajské Biskupice časť Medzijarky
mestská časť Ružinov (Bratislava II) 
ul. Bieloruská
orientácia:V (kuchyňa) Z (loggia) 

bezproblémové parkovanie pred bytovým
domom na vyznačených parkovacích miestach 
skvelá dopravná dostupnosť MHD či autom

ŠPECIFIKÁ NEHNUTEĽNOSTI



O K O L I E
B Y T O V É H O  D O M U

NEHNUTEĽNOSŤ SA
NACHÁDZA V

PRÍJEMNEJ ČASTI
PODUNAJSKÝCH

BISKUPÍC 
NAZÝVANEJ

MEDZIJARKY.
 

Je to len kúsok od
Malého Dunaja či od

Vrakuňského lesoparku.
V blízkosti je jedinečný
park s UFOm, detským
ihriskom a množstvom

zelene.
 



BYTOVÝ DOM
4 POSCHODIA, 3 BYTY NA POSCHODÍ, PRÍSTUP NA ČIP,
BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVANIE PRED DOMOM

Zateplený nízkopodlažný dom z liateho betónu bez
výťahu, kompletná rekonštrukcia - nové stúpačky, nové
rozvody vody a kúrenia, zateplená strecha, nová vstupná
brána, vlastná kotolňa, starostlivo udržiavaný vchod.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


VSTUPNÁ
CHODBA 

TAKMER ŠTVORCOVÝ PÔDORYS 

Cez vstupné dvere sa dostaneme do menšej predsiene (3,68m2),
odkiaľ ďalej vieme vstúpiť do samostatnej kuchyne a do
obývačky. Jedny z týchto dverí je však možné zamurovať a tým si
zväčšiť priestor predsiene. 



OBÝVACIA IZBA S JEDÁLŇOU
DOSTATOK MIESTA NA VEĽKÝ JEDÁLENSKÝ STÔL
Priestanná obývacia izba (21m2) je orientovaná na západ, od cesty je
oddelená pásom borovíc, ktoré zabezpečujú odhlučnenie ako aj
príjemný tieň v letných mesiacoch.



Momentálne je izba zariadená
starším nábytkom, ktorý v byte môže
alebo nemusí zostať. Dĺžka miestnosti
6 metrov  necháva majiteľovi veľa
možností ako izbu zariadiť, aby sa tu
dalo aj stolovať aj stráviť príjemné
chvíle v rodinnom kruhu.

CENTRUM
BYTU



J E D Á L E N S K Ý
K Ú T I K  

DOSTATOK MIESTA NA VEĽKÝ JEDÁLENSKÝ STÔL

Miesto pod oknom je ideálne na jedálenský kút,
kde sa zmestí veľký jedálenský stôl. 



ĎALEJ DO BYTU
Z CENTRÁLNEJ MIESTNOSTI DO
SÚKROMNEJ ČASTI BYTU 

Z obývacej izby vedie malá chodbička
do dvoch spální, k sociálnym zariadeniam
a dvere na zasklenú loggiu. 



M E N Š I A
I Z B A

ORIENTOVANÁ NA
VÝCHOD

Študentská či detská izba
(11,6m2) je otočená

smerom na východ, je
presvetlená veľkým oknom
s interiérovými žalúziami.



D E T S K Á
I Z B A

DOSTATOČNE VEĽKÁ PRE JEDNO ALE AJ DVE DETI.

Je tu priestor na veľkú skriňu, posteľ i pracovný stôl.



S P Á L Ň A  
ORIENTOVANÁ NA ZÁPAD

Spálňu (12,75m2) po  celej stene
lemujú krásne drevené masívne
skrine, príp. je možné dať v izbe
vyhotoviť rolldoor až po strop. 



SPÁLŇA

Miestnosť je
ďalej vybavená
klasickou
masívnou
posteľou, kde v
prípade záujmu
treba len
dokúpiť rošty a
matrace a
vydrží ešte veľa
rokov. 



K U C H Y Ň A V MODERNEJ PASTELOVEJ FARBE 

Kuchyňa (6,9m2) je menšia a ešte pôvodná, ale ako nová a plne
funkčná. Pre milovníkov retra neopakovateľná.



LINKA PODĽA VLASTNÉHO VKUSU 
MOŽNOSTÍ NA NOVÝ VZHĽAD
JE NIEKOĽKO; DO PÍSMENA L
ALEBO DO PÍSMENA U

Je tu možných viacero variánt zariadenia kuchyne, preto ju majitelia
nevymenili a nechávajú rozhodnutie o tom, aká bude veľká a v akých
odtieňoch, na nových majiteľov. 



KÚPEĽŇA A WC SÚ
ODDELENÉ

Jadro je vymurované, obe
boli zmodernizované s
kompletne vymenenou
sanitou.
Kúpeľňa je krásne
presvetlená veľkým oknom
s nepriehľadným sklom,
je tu vaňa a predpríprava
na práčku.

KÚPEĽŇA



SAMOSTATNÉ WC
 WC je samostatné, Geberit aj s
umývadielkom.



ŠATNÍK?
ŠPAJZA? 
JE TO LEN A LEN NA VÁS 

Vo vstupnej chodbe sa nachádza odvetraná
miestnosť, ktorá môže slúžiť na rôzne účely
podľa preferencie nového majiteľa. 

K BYTU EŠTE PRISLÚCHA MUROVANÁ
PIVNICA (11,61M2) KTORÁ JE 

 NADŠTANDARDNE VEĽKÁ A ULOŽÍTE
TAM VŠETKO OD KOMPÓTOV AŽ PO

BICYKLE ČI INÉ SEZÓNNE VECI.



PRESKLENÁ LOGGIA V TIENI BOROVÍC
ORIENTÁCIA 
NA ZÁPAD

Výstup na balkón je možné uzamknúť, balkón je dostatočne veľký (5,1m2), je
možné sem dať pohodlné sedenie a vychutnávať si západné slnečné lúče. Je
zasklený starším, no stále plne funkčným posuvným systémom.



PÔDORYS

Tento príjemný byt v kľudnej časti
Podunajských Biskupíc má výbornú  
dispozíciu, ktorá sa vyrovná
mnohým novostavbám. 

NADČASOVÁ DISPOZÍCIA



PÔDORYS
Takmer štvorcová vstupná chodba so samostatným úložným
priestorom, oddelená kuchyňa a zároveň vizuálne prepojená 
s obývačkou a veľmi nadčasovo oddelená súkromná časť bytu.



POZRITE SI VIRTUÁLNU PREHLIADKU 

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 .



PODMIENKY PREDAJA

CENA  173 000 €

3 izbový byt (66,6 m2) + loggia (5,1m2) + pivnica (11,61 m2) 

Mesačné náklady na byt sú cca 123 €/1 osoba.

Byt sa predáva kompletne zariadený starším ale plne funkčným nábytkom 

vrátane spotrebičov.

Cena zahŕňa kompletný realitný a právny servis.

Byt je voľný ihneď.

BIELORUSKÁ  ULICA



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


