
Rodinná vila na ulici Janka Kráľa, NITRA, Západné Slovensko
Rodinný dom a vedľajšie stavby ako aj okrasná a úžitková záhrada sa rozprestierajú na 
pozemku o výmere 1199 m2. Zastavaná plocha samotného domu je 159 m2.

Novostavba, 10-ný ročný rodinný dom vila postavená na ulici J. Kráľa 114 v Nitre -Staré  
Mesto v podhradí Nitrianského hradu v blízkosti historického Župného námestia, pešej 
zóny a divadla A. Bagara. Nehnuteľnosť bola budovaná ako rodinné sídlo s možnosťou 
firemného sídla.

Preto bol kladený dôraz na lokalitu, rýchla a dostupná poloha prepravy MHD autom, 
blízkosť základných a stredných škôl, služieb , kultúry a relax pri vode a v prírode. Ne-
hnuteľnosť sa nachádza v najžiadanejšej časti mesta , tichej lokalite, dobrým  parko-
vaním, rýchlim výjazdom na rýchlostnú cestu R1 smer D1 Bratislava 98km/ Schwechat 
159km/ Banská Bystrica 123km /Budapešť 163 km / Varšava 658km /Praha 424km/

Nachádza sa tu vnútroštátne letiskom Nitra/Janíkovce, ktoré kapacitou spĺňa

podmienky súkromnej prepravy jednotlivcov. V roku 2018 automobilová spoločnosť 
Jaguar Land Rover spúšťa svoju novú výrobnú prevádzku pri Nitre. Preto nároky spoloč-
nosti ako aj budúcich dodávateľov a odberateľov na prepravu sú prioritou vlády.

Využiteľnosť nehnuteľnosti: sídlo firmy , vzdelávacie/jazykové centrum, diagnostické 
centrum pre zamestnancov spoločností pôsobiacich v Nitre, rehabilitačné centrum, 
jasle a materská škôlka. /Tieto služby rezidentov ako aj novým obyvateľom a zamest-
nancom v Nitre veľmi chýbajú/ Na pozemku je možné postaviť ďalšiu dvoj podlažnú 
budovu. 

Suterén využiteľný na kancelárske priestory, sklady, fitnes, vchod priamo z parkoviska.

Prvé nadzemné podlažie je využiteľné ako samostatný byt, administratíva, ambulancie, 
nadštandardné triedy na 111 m2 s vlastným parkovaním .

Druhé nadzemné podlažie je využiteľné ako nádherný 130m2 byt zo samostatným von-
kajším vchodom a výhľadom do parku prípadne sídlo vedenia spoločnosti. Za záhradou 
sídla sa nachádza mestský park o rozlohe 18ha v ktorom sú umiestnené športoviská ako 
aj atrakcie pre deti a dospelých, zimný štadión, materská škôlka, jasle, základná škola so 
zameraním na jazyky a šport. Vysoká škola poľnohospodárska tu má Katedru krajinného 
inžinierstva. Zo stredných škôl je dostupnosť do 100 m peši ku matematickému gymná-
ziu, jazykovému a katolíckemu gymnáziu, ekonomická škola, zdravotná škola ako aj ob-
chodná akadémia a elektrotechnická škola.

Služby v okruhu 100 m pešo. Sídla všetkých slovenských bánk, pošta, krajské a okresné 
ako aj miestne úrady. Sídla spoločností, reštauračné a ubytovacie zariadenia.

Popis pozemku o rozlohe 1199 m2, šírka pozemku 44 m. Samostatné parkovanie pre 5 
aut . Oddelené uzamykateľné parkovanie  v druhej časti pozemku na spevnenej ploche 
v okrasnej záhrade s obytnými terasami, prekrytým bazénom a sčasti úžitkovou záhra-
dou a sadom.



ploche v okrasnej záhrade s obytnými terasami, prekrytím bazénom a sčasti úžitkovou
záhradou  a sadom.

Popis dispozície nehnuteľnosti po poschodiach: 

Vyvýšený suterén domu disponuje samostatným vchodom vonkajším priamo od 
parkoviska, obytnou  presvetlenou miestnosťou  o rozlohe 31,15 m2, toaletou 2,16 
m2, príručným skladom o rozlohe 11,90 m2. Samostatný priestor tvorí technická 
miestnosť domu, práčovňa so sušiarňou a odkladacím priestorom .

Prvé nadzemné podlažie tvorí: Samostatný byt č.1 o rozlohe 111,15 m 2 z výstupom 
na obytnú  terasu o rozlohe 9,9 m 2. Byt ma samostatné meranie energií. Riešenie 
bytu je toho času ako administratívny  priestor so samostatnou toaletou, s toaletou v 
kúpeľni, obslužnou kuchynkou, vstupnou halou, a 4 priestrannými miestnosťami . Byt 
ma samostatne riešeného elektronického vrátnika na dve časti priestoru.  
Zabezpečovací systém vonkajší ,vnútorný, protipožiarny systém. Hlavný vstup do byt 
od ulice.

Druhé nadzemné podlažie tvorí byt č.2 o rozlohe úžitkovej plochy 138,50 m2 z toho 
je bezbarierova terasa 18,50 m2 z výstupom z kuchyne, obývačky,spálne. Pohľad z 
týchto miestností cez presklené steny je do záhrady a parku . Byt je dispozične riešený 
samostatnou toaletou, samostatnou kúpeľňou,prechodovou chodbou do dvoch 
samostatných izieb. Veľká obývacia miestnosť s jedálňou  a prechodom do oddelenej 
kuchyne . Severovýchodnú časť bytu tvorí spálňa s prechodom do samostatnej 
kúpeľne s toaletou.

Podkrovie :využiteľnosť podkrovia na skladový priestor

Energetické parameter domu : Nehnuteľnosť spĺňa kritéria úsporného a zdravého 
štýlu života. Zateplenie systémom Nobasil, plná pálená tehla, obvodové múry 40cm, 
slnečné kolektory na ohrev vody, plynové vykurovanie radiátor v kombinácii s 
podlahovým kúrením , krb na pevné palivo v oboch bytových jednotkách. Presvetlenie
schodisko a prechodová hala prírodným svetlom prostredníctvom svetlovody.

 

PREDAJNÁ CENA NEHNUTEĽNOSTI je 700.000 EUR. Nehnuteľnosť je
okamžite obývateľná.

Popis dispozície nehnuteľnosti po poschodiach:

Vyvýšený suterén domu disponuje samostatným vonkajším vchodom priamo od par-
koviska, obytnou presvetlenou miestnosťou o rozlohe 31,15 m2, toaletou 2,16 m2, 
príručným skladom o rozlohe 11,90 m2. Samostatný priestor tvorí technická miestnosť 
domu, práčovňa so sušiarňou a odkladacím priestorom .

Prvé nadzemné podlažie tvorí: Samostatný byt č.1 o rozlohe 111,15 m2 z výstupom na 
obytnú terasu o rozlohe 9,9 m2. Byt ma samostatné meranie energií. Riešenie bytu je 
toho času ako administratívny priestor so samostatnou toaletou, s toaletou v kúpeľni, ob-
služnou kuchynkou, vstupnou halou a 4-mi priestrannými miestnosťami . Byt ma samo-
statne riešeného elektronického vrátnika na dve časti priestoru. Zabezpečovací systém 
vonkajší ,vnútorný, protipožiarny systém. Hlavný vstup do bytu je od ulice.

Druhé nadzemné podlažie tvorí byt č.2 o rozlohe úžitkovej plochy 138,50 m2 z toho je 
bezbarierová terasa 18,50 m2 z výstupom z kuchyne, obývačky, spálne. Pohľad z týchto 
miestností cez presklené steny je do záhrady a parku. Byt je dispozične riešený samo-
statnou toaletou, samostatnou kúpeľňou, prechodovou chodbou do dvoch samostat-
ných izieb, veľká obývacia miestnosť s jedálňou a prechodom do oddelenej kuchyne . 
Severovýchodnú časť bytu tvorí spálňa s prechodom do samostatnej kúpeľne s toaletou.

Podkrovie: využiteľnosť podkrovia na skladový priestor

Energetické parameter domu: Nehnuteľnosť spĺňa kritéria úsporného a zdravého štýlu 
života. Zateplenie systémom Nobasil, plná pálená tehla, obvodové múry 40 cm, slnečné 
kolektory na ohrev vody, plynové vykurovanie radiátor v kombinácii s podlahovým 
kúrením , krb na pevné palivo v oboch bytových jednotkách. Presvetlené schodisko 
a prechodová hala prírodným svetlom prostredníctvom svetlovodov.





























Katastrálna mapa
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