
BÝVAJTE V NOVÝCH ŠTVRTIACH BRATISLAVY – TOP 3 PROJEKTY

PREDSTAVUJEME PROJEKTY NA BÝVANIE

ZOBERTE SI HYPOTÉKU ALEBO STAVEBNÉ SPORENIE! PODMIENKY PRE ROK 2018

VIETE AKO SI SPRÁVNE POISTIŤ NEHNUTEĽNOSŤ a DOMÁCNOSŤ?

DO AKÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ SA OPLATI INVESTOVAŤ? ROZHOVOR  
S REALITNÝM ŠPECIALISTOM O VÝVOJI TRHU NA TENTO ROK

NOVÉ TRENDY v BÝVANÍ a NÁKUPY DO DOMÁCNOSTÍ  
POD JEDNOU STRECHOU.

TÉMY ŠPECIÁLU Distribučný model

CELKOVÝ NÁKLAD: 182 500 ks
bielený 60g/m2 LWC novinový papier

DOMÁCNOSTI FYZICKÝCH OSÔB 

Celé mesto	 17	mestských	častí

Bratislava 1 Staré Mesto

Bratislava 2 Podunajské Biskupice, 
Ružinov,	Vrakuňa

Bratislava 3	Nové	Mesto,	Rača,	Vajnory

Bratislava 4	Devín,	Devínska	Nová	Ves, 
Dúbravka,	Karlova	Ves,	Lamač,	
Záhorská	Bystrica

Bratislava 5	Petržalka,	Čunovo,	Jarovce, 
Rusovce

ADRESNÁ DISTRIBÚCIA

�	Magistrát	Hlavného	mesta	Bratislavy	 
-	backoffice	priestory	

�	Turistické	informačné	centrum	Staré	Mesto	
�	Mestské	časti	-	Miestne	úrady
�	Úrad	Bratislavského	samosprávneho	kraja
�	Nákupné	centrá	-	informačné	pulty
�	knižnice
�	banky
�	hotely	
�	spoločenská,	politická,	kultúrna	 
a	podnikateľská	sféra	v	Bratislave
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Od tržnice sa do 
podchodu na 
Trnavskom mýte 
nedostanete
Pre rekonštrukciu budú do 
polovice marca uzatvorené 
dva zo siedmich vstupov do 
podchodu.

Na Kamzíku budú 
konečne kultúrne 
toalety
Svoje wc budú mať aj imo-
bilní. Nájdete tu aj pre-
baľovací kútik, dve sprchy 
a ´čistiareň´ bicyklov.

Chystám sa zriadiť 
aj záchytku
Nový bra-
t i s l a v s k ý 
župan Ju-
raj Droba 
odpovedal 
v rozhovore 
aj na otázky 
našich čita-
teľov.

Dramatický život 
inšpektora Šétaffyho
V decembri si pripomíname 
120. výročie jeho narodenia 
a zároveň 40. výročie jeho 
úmrtia. Jeho životný príbeh 
– to boli výšky aj pády.

STARÉ MESTO
Vianočné trhy, ktoré v pia
tok slávnostne otvorili, sú 
radosťou pre Bratislavča-
nov a stresom a zárobkom 
najmä pre predajcov občer-
stvenia. Veď si vezmite, že 
mesto žiadalo len za stánok 
na občerstvenie s plochou 
na gril minimálne nájomné 
12 000 eur. Kto však zaň 
neponúkol viac ako 25-ti-
síc eur, medzi úspešných 
uchádzačov sa nedostal. 
Avšak nielen preto vám 
predajcovia niekedy preda-
jú studenú lokšu alebo ne-
kvalitné víno.
„Za stánok s grilom na Hlav-
nom námestí som zaplatil 
30-tisíc eur,“ povedal nám 
predajca, ktorý si neželal byť 
menovaný. „Za jeho dotvo-
renie, strechu či predné čelo 

a vybavenie, dám ďalšie tri 
tisícky, k tomu musím za-
platiť štyroch ľudí, ktorí sa 
v ňom budú striedať. Denne 
im zaplatím 240 eur. K tomu 
si prirátajte náklady na tovar. 
Samozrejme, mám zisk, inak 
by som to nerobil, ale nie je 
taký astronomický, ako si 
niekto predstavuje.“
Tvrdí, že medzi predajca-
mi panuje závisť aj rivalita. 
A ´vďaka tomu´, že nie sú 
schopní sa dohodnúť na tom, 
aký strop ponúknu magistrá-
tu za stánok, sumy sú z roka 
na rok vyššie. Veď najdrahší 
stánok s pergolou ´stál´ tento 
rok 45-tisíc eur, hoci mesto 
žiadalo minimálne nájomné 
20-tisíc eur. Výsledok? Mes-
to síce zarobí na 72 stánkoch 
na Hlavnom námestí a 28 
stánkoch na Františkánskom 

námestí státisíce eur, ale 
niektorí návštevníci majú 
občas pocit, že sa privysoké 
nájomné premieta do kvality 
toho, čo predajcovia ponúka-
jú.  
 Podľa jeho slov je 90 per-
cent predajcov, ktorí sa na 
trhoch objavujú každý rok, 
sotva jeden, dvaja sú noví. 
Keď sa rok čo rok vracajú, 
prečo riskujú stratu dôve-
ry a ponúkajú za nie malé 
peniaze napríklad studené 
lokše? „Stánok si prenajme-
te nezariadený,“ vysvetľuje 
predajca. „Môžete však doň 
umiestniť len dve mikrovln-
ky, ak nie sú dostatočne vý-
konné a vy potrebujete byť 
efektívny a zarobiť a pred 
stánkom sa tvorí rad, dopadá 
to aj takto,“ tvrdí.
 Pokračovanie na str. 2

Vianočné trhy – ovplyvní vysoké  
nájomné kvalitu jedál a nápojov?

Po Špitálskej 
už pred 
Vianocami?
STARÉ MESTO
Minulý týždeň prebehla 
technicko – bezpečnostná 
skúška na prejazd elek-
tričiek na Špitálskej ulici. 
„Z technického pohľadu je 
električková trať spôsobilá 
na prevádzku,“ povedal nám 
Zenom Mikle, vedúci odboru 
komunikácie DPB. Možný je 
už aj prejazd individuálnej 
dopravy. Sprejazdená je už 
aj križovatka Mickiewiczo-
vaŠpitálska.
„Dopravný podnik Bratislava 
už podal žiadosť o kolaudáciu 
a električkovú dopravu spustí 
po obdržaní rozhodnutia od 
správneho orgánu,“ dodal. 
Tým je Bratislavský samo-
správny kraj, ako špeciálny 
stavebný úrad pre mestské drá-
hy. Ako nás informovala jeho 
hovorkyňa Lucia Forman, keď 
kraj dostane od DPB všetky 
podklady, osloví zainteresova-
né strany a určí termín ústneho 
pojednávania. Vyjadrovať sa 
budú napríklad hasiči, doprav-
ní policajti či hygiena. Ak pô-
jde všetko bez problémov, kraj 
vydá kolaudačné rozhodnutie, 
voči ktorému sa ešte do 15 
dní môže odvolať mesto alebo 
dopravný podnik. Ak sa od-
volania vzdajú, električky po 
Špitálskej môžu začať premá-
vať. „Mohlo by k tomu dôjsť 
ešte pred Vianocami,“ uviedla 
Lucia Forman. (in)

ŠPECIÁL NOVÁ ŠPECIALIZOVANÁ 

PRÍLOHA!

INZERTNÁ UZÁVIERKA

27.3.2018

Ďalšie pripravované redakčné špeciály
BN	č.	11/2018	redakčný	špeciál	LETNÁ DOVOLENKA
BN	č.	21/2018	redakčný	špeciál	KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
BN	č.	23/2018	redakčný	špeciál	ZDRAVIE
BN	č.	25/2018	redakčný	špeciál	VIANOCE a NOVÝ ROK 2019

PRÍLOHA VYCHÁDZA 11. APRÍLA
V BN Č. 07/2018
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TOP PONUKA VYDAVATEĽA
Periodicita:	 občasník
Rozsah:	 4-12	strán
Farebnosť:	 CMYK
Formát:	 235	x	315	mm
Sadzobný	obrazec:	 206	x	268	mm
Papier: bielený 60g/m2 LWC novinový papier
Cena	výtlačku:	 zadarmo

ŠTANDARDNÉ FORMÁTY

NEŠTANDARDNÉ FORMÁTY

975 €
500 €

1 180 €
550 €

1 275 €
650 €

1 580 €
750 €

1 580 €
750 €

1 950 €
800 €

2 100 €
850 €

2 370 €
950 €

3 750 €
1 500 €

Panoráma 2
260 x 268 mm

4 500 €
1 800 €

Panoráma 3
346 x 178 mm

4 000 €
1 600 €

Panoráma 4
430 x 132 mm

3 800 €
1 500 €

2 600 €
1 200 €

2 100 €
850 €

1 550 €
750 €


