
B
I

A
T

E
C Realitn˘ trh a v˘voj cien

nehnuteºností na b˘vanie 
na Slovensku v roku 2006

Ing. Mikulá‰ Cár, PhD.
Národná banka Slovenska

Pracovná skupina pre v‰eobecné ekonomické
‰tatistiky pri ECB vyvíja aktivity na získavanie úda-
jov o cenách nehnuteºností na b˘vanie zo v‰et-
k˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ aj napriek tomu, Ïe za-
tiaº neexistujú Ïiadne záväzné ‰tatistické smerni-
ce EÚ pre túto oblasÈ. V novembri 2007 by mala
‰tatistická komisia EÚ (STC) zhodnotiÈ pokrok
dosiahnut˘ v oblasti nefinanãn˘ch ‰tatistík hod-
notiacich trh a ceny nehnuteºností na b˘vanie za
posledné ‰tyri roky.   

STRUâNÁ CHARAKTERISTIKA EURÓPSKEHO
REALITNÉHO TRHU A V¯VOJA CIEN
NEHNUTEªNOSTÍ

Európsky realitn˘ trh v roku 2006 experti hod-
notia ako menej dynamick˘ neÏ pred rokom.
Dôvodom bola rastúca úroková miera v rámci
eurozóny, ão spôsobilo zdraÏovanie obstarávania
nehnuteºností a v niektor˘ch segmentoch a ob-
lastiach na najväã‰ích realitn˘ch trhoch ponuka
mierne prevy‰ovala dopyt. 

Aj v roku 2006 v‰ak pokraãoval v Európe po-

merne dynamick˘ rast objemu priamych investí-
cií do realít. Ich hodnota vzrástla v roku 2006 na
vy‰e 240 mld. EUR, ão predstavovalo v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom zv˘‰enie v prieme-
re o takmer 40 %. Väã‰iu medziroãnú dynami-
ku zaznamenali v roku 2006 priame realitné in-
vestície spoza hraníc EÚ (rast o takmer 50 %) ako
investície do realít v rámci krajín EÚ (rast o vy‰e
25 %).

Podºa realitn˘ch expertov sa v Európe oplatí v sú-
ãasnosti investovaÈ predov‰etk˘m do obchod-
n˘ch centier, hotelov, polyfunkãn˘ch nehnuteº-
ností a kancelárskych objektov v centrách miest.
Zaujímavú efektívnosÈ v súãasnosti predstavuje aj
investovanie do nehnuteºností na b˘vanie. Me-
nej v˘hodne je investovanie do priemyseln˘ch
parkov a do v˘stavby kancelárskych objektov na
periférii.  

Trh s nehnuteºnosÈami na b˘vanie bol v roku
2006 v európskych krajinách znaãne variabiln˘
a pomerne diferencovan˘ bol aj v˘voj cien toh-
to realitného segmentu. Ceny nehnuteºností 
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Nehnuteºnosti sa stávajú v súãasnosti v˘znamn˘m globálnym typom aktív z dôvodu
pretrvávania v˘hod investovania do jednotliv˘ch realitn˘ch segmentov. Pre medzinárodn˘
realitn˘ kapitál je v súãasnosti stále atraktívna Európa, aj napriek oãakávaniam uÏ len
jednocifern˘ch mier zisku. V posledn˘ch rokoch sa v˘razne zvy‰uje záujem zahraniãn˘ch
realitn˘ch investorov aj o krajiny strednej a v˘chodnej Európy, kam smeruje okolo 5 %
zahraniãn˘ch investícií do realít v rámci celej Európy.

Graf 1 V˘voj priamych realitn˘ch investícií v Európe 

Zdroj: SLSP a v˘poãty NBS.
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na b˘vanie rástli na medziroãnej báze v˘raznej-
‰ie v nov˘ch ako v star˘ch ãlensk˘ch krajinách EÚ.

Vo väã‰ine nov˘ch ãlensk˘ch krajín bol v roku
2006 zaznamenan˘ dvojcifern˘ medziroãn˘ rast
cien nehnuteºností na b˘vanie. Podºa dostup-
n˘ch údajov najv˘raznej‰ie rástli ceny v Poºsku
(údaje sú v‰ak len za hlavné mesto). V˘razne, aj
keì podstatne pomal‰ie ako v predchádzajúcom
roku rástli ceny nehnuteºností na b˘vanie v Estón-
sku a Bulharsku. V susednom Maìarsku a âeskej
republike bola medziroãná dynamika cien do-
mov a bytov v˘razne niÏ‰ia ako v ìal‰ích nov˘ch
krajinách EÚ.

Popri stagnujúcich cenách domov a bytov v Ne-
mecku a Portugalsku do‰lo v roku 2006 v porov-
naní s predchádzajúcim rokom vo viacer˘ch kra-
jinách západnej Európy k spomaleniu medziroã-
nej dynamiky cien (Island, ·panielsko, Francúzsko,
Fínsko, ·védsko, Rakúsko a Taliansko). Naopak,
r˘chlej‰ie rástli v roku 2006 ceny nehnuteºností
na b˘vanie vo Veºkej Británii, Nórsku, Grécku
a Írsku. V˘razn˘ rast cien nehnuteºností na b˘va-
nie pretrvával v Dánsku. 

Zvlá‰È v˘razne rástli ceny domov a bytov v hlav-
n˘ch mestách Francúzska a ·panielska, ale aj
v hlavn˘ch mestách men‰ích seversk˘ch krajín.
Priemerné jednotkové ceny domov a bytov v hlav-
n˘ch mestách nov˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ boli
napr. v porovnaní s ParíÏom päÈkrát niÏ‰ie (v Bra-
tislave sa v roku 2006 pohybovali zhruba na
úrovni cien v hlavnom meste Maìarska).    

Rast cien nehnuteºností je spôsobovan˘ vply-
vom viacer˘ch faktorov. Je to jednak ekonomic-
k˘ rast, relatívne nízka inflácia, zniÏovanie nomi-
nálnych úrokov˘ch sadzieb, roz‰irujúci sa trh
práce a neuspokojen˘ dopyt obyvateºstva po
b˘vaní hlavne v dynamicky sa rozvíjajúcich regió-
noch.

Ceny domov a bytov ovplyvÀuje cel˘ rad ìal-
‰ích faktorov. V˘znamné sú napríklad vierohod-
né informácie o stave a reálnych potrebách by-
tového fondu, signály exekutívy v oblasti bytovej
politiky (napr. podpora sociálneho b˘vania a pod.),
podmienky poskytovania hypotekárnych a in˘ch
stavebn˘ch úverov, ktoré môÏu pôsobiÈ na v˘voj
cien oboma smermi. DôleÏit˘m faktorom je mie- B
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CGraf 2 V˘voj cien nehnuteºností na b˘vanie vo vybran˘ch európskych krajinách (medziroãná zmena) 

Zdroj: European housing review 2007. RICS Research, Brussels 2007.

Graf 3 Priemerné ceny nehnuteºností na b˘vanie v hlavn˘ch mestách vybran˘ch krajín

Zdroj: Égert, B. – Dubravko, M.: Determinants of House Price Dynamics in Central and Eastern Europe. BIS, Basel 2007.
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C ra súladu medzi dopytom a ponukou, ale aj v˘-

voj cien v okolit˘ch krajinách.
Pri v‰eobecnom oãakávaní postupného mier-

neho spomalenia medziroãného rastu cien nehnu-
teºností na b˘vanie v Európe odborníci nepripú‰-
Èajú moÏnosÈ vytvorenia cenovej bubliny a jej prí-
padného prasknutia (prepadu cien o viac ako 15 %)
v blízkej budúcnosti. Dôvodom optimizmu je
existencia tak˘ch nástrojov a in‰titúcií v rámci
realitného trhu, ktoré limitujú moÏnosti poskyt-
nutia rizikov˘ch úverov a vytvárajú predpoklady
stabilnej‰ieho budúceho v˘voja na európskych rea-
litn˘ch trhoch ako v minulosti. 

Je v‰eobecne známe, Ïe v EÚ nie je zatiaº jed-
notná metodika na získavanie údajov o cenách
nehnuteºností na b˘vanie. Dostupné údaje pochá-
dzajú z rôznych národn˘ch zdrojov, v ktor˘ch
nie sú nehnuteºnosti na b˘vanie ani ich ceny rov-
nako vymedzené z obsahového, ãasového a prie-
storového hºadiska. Túto skutoãnosÈ treba maÈ na
zreteli najmä pri rôznych medzinárodn˘ch porov-
návaniach. 

V súvislosti so skvalitÀovaním údajov o cenách
nehnuteºností na b˘vanie a ich harmonizáciou sa
znaãné oãakávania vkladajú do prebiehajúceho pi-
lotného projektu Eurostatu, ktor˘ podporuje aj ECB.
Hlavn˘m cieºom projektu je overiÈ potrebu a moÏ-
nosÈ zah⁄Àania v˘davkov spojen˘ch s b˘vaním vo
vlastn˘ch domoch a bytoch do v˘poãtu harmoni-
zovaného indexu spotrebiteºsk˘ch cien a násled-
ne aj zisÈovanie harmonizovan˘ch indexov cien ne-
hnuteºností na b˘vanie v ãlensk˘ch krajinách EÚ
podºa jednotnej metodiky. Vyhodnotenie projek-
tu a schválenie odporúãaní pre jednotné zisÈova-
nie údajov o cenách nehnuteºností na b˘vanie
v rámci EÚ by malo byÈ ukonãené v roku 2008. Ná-
sledné zaradenie zisÈovania o cenách nehnuteºnos-
tí na b˘vanie do programu ‰tátnych ‰tatistick˘ch
zisÈovaní v podmienkach Slovenska predpokladá
vynaloÏenie znaãného úsilia pri príprave a zabez-
peãovaní nevyhnutn˘ch organizaãno-technick˘ch,
personálnych a finanãn˘ch predpokladov na nové
zisÈovanie v rámci ·Ú SR, ktor˘ je oficiálnym ná-
rodn˘m garantom cenov˘ch ‰tatistík.  

CENY NEHNUTEªNOSTÍ NA B¯VANIE
A PRENÁJMOV NA SLOVENSKU V ROKU
2006

Podºa prepoãtov NBS z údajov Národnej aso-
ciácie realitn˘ch kancelárií (NARKS) dosiahla prie-
merná cena za 1 m2 nehnuteºností na b˘vanie na
Slovensku v roku 2006 hodnotu 30 661 Sk, o tak-
mer 4600 Sk viac ako v roku 2005, ão predsta-
vuje medziroãn˘ nárast o 17,5 %. V jednotliv˘ch
‰tvrÈrokoch 2006 úhrnné ceny predajov nehnu-
teºností na b˘vanie postupne pomerne rovno-
merne rástli.

Priemerné mesaãné ceny prenájmov nehnu-
teºností na b˘vanie dosiahli v roku 2006 hodno-
tu 19 509 Sk a boli v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom o takmer 2300 Sk niÏ‰ie, ão predsta-
vuje pokles na medziroãnej báze o vy‰e 10 %.
V priebehu prv˘ch troch ‰tvrÈrokov roku 2006 prie-
merné mesaãné ceny prenájmov postupne klesa-
li, ale vo ‰tvrtom ‰tvrÈroku do‰lo k ich opätovné-
mu rastu.

Protichodn˘ v˘voj priemern˘ch cien predajov
(rast) a prenájmov (pokles) nehnuteºností na b˘-
vanie v SR v roku 2006 oproti predchádzajúce-
mu roku indikuje predpoklad, Ïe urãité nákupy
nehnuteºností sa realizovali nie pre bezprostred-
né uspokojenie potrieb b˘vania, ale na úãely ich
prenajímania. Zv˘‰ená ponuka nehnuteºností na
prenajímanie spôsobila, Ïe priemerná cena me-
saãného prenájmu v roku 2006 v porovnaní s ro-
kom 2005 klesla a dosiahla zhruba úroveÀ roku
2004. K˘m v roku 2005 predstavovala priemer-
ná cena mesaãného prenájmu zhruba 80 %
z priemernej ceny 1 m2 nehnuteºnosti na b˘va-
nie, v roku 2006 predstavoval tento pomer oko-
lo 60 % a v ìal‰om období moÏno predpokla-
daÈ pokraãovanie uvedeného klesajúceho trendu. 

Priemerná cena za 1 m2 predávan˘ch bytov
dosiahla na Slovensku v roku 2006 hodnotu 
30 804 Sk a v porovnaní s rokom 2005 sa zv˘‰i-
la o takmer 20 %. Ceny za 1 m2 obytnej plochy
jednotliv˘ch typov bytov boli diferencované. Naj-
vy‰‰ie boli v priemere ceny 5-izbov˘ch bytov (oko-
lo 33 400 Sk/1 m2) a najniÏ‰ie ceny 4-izbov˘ch by-
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Tab. 1 V˘voj cien predajov a prenájmov nehnuteºností na b˘vanie v SR 

PPrreeddaajj  PPrreennáájjoomm

ZZmmeennyy  cceellkkoovv˘̆cchh  cciieenn  vv  %% ZZmmeennyy  cceellkkoovv˘̆cchh  cciieenn  vv  %%

RRookk,, CCeennaa  vv  SSkk rrookk  22000022  ==  110000 mmeeddzziirrooããnnáá CCeennaa  vv  SSkk rrookk  22000022  ==  110000 mmeeddzziirrooããnnáá
‰‰ttvvrrÈÈrrookk zzaa  11  mm22 zzmmeennaa zzaa  mmeessiiaacc zzmmeennaa

2006 30 661 171,9 117,5 19 509 86,5 89,5

4.Q 06 32 209 180,6 117,0 19 566 86,7 94,2
3.Q 06 31 427 176,2 117,2 18 638 82,6 77,5
2.Q 06 30 000 168,2 119,9 19 735 87,5 92,1
1.Q 06 29 007 162,7 116,0 20 097 89,1 96,1

2005 26 088 146,3 90,8 21 789 96,6 109,2

2004 28 746 161,2 115,4 19 957 88,5 109,9

2003 24 901 139,6 139,6 18 166 80,5 80,5

2002 17 832 100,0 – 22 562 100,0 –

Zdroj: NARKS a v˘poãty NBS.
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tov (okolo 28 700 Sk/1 m2). Najv˘raznej‰ie rástli
v roku 2006 v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom ceny 2-izbov˘ch bytov (o 24,1 %) a najme-
nej sa zv˘‰ili ceny 5-izbov˘ch bytov (o 17,8 %).

Najväã‰í podiel transakcií pri predajoch bytov
pripadal v roku 2006 na 3-izbové byty (vy‰e 44
%) a najmen‰í na 5-izbové byty (len necelé 2 %
zo v‰etk˘ch transakcií pri predajoch bytov).

Priemerné jednotkové ceny v‰etk˘ch typov by-
tov rástli v jednotliv˘ch ‰tvrÈrokoch roku 2006 rov-
nomernej‰ie ako pred rokom. Ich medziroãná
dynamika bola vo v‰eobecnosti v˘raznej‰ia v pr-
vom ako v druhom polroku. Jednotkové ceny 
4-izbov˘ch bytov rástli na medziroãnej báze aj
v treÈom ‰tvrÈroku a ceny 5-izbov˘ch bytov po ich
medziroãnom poklese v druhom ‰tvrÈroku (hlav-
ne v dôsledku bázického efektu) v˘razne rástli
v treÈom a ‰tvrtom ‰tvrÈroku. Relatívne mal˘ po-
ãet transakcií so 4-izbov˘mi a 5-izbov˘mi bytmi
ovplyvnil v jednotliv˘ch ‰tvrÈrokoch roku 2006 cel-
kovú priemernú jednotkovú cenu za v‰etky typy
bytov len v malej miere.  

Priemerná cena za 1 m2 obytnej plochy predá-
van˘ch domov dosiahla na Slovensku v roku
2006 hodnotu 30 251 Sk a v porovnaní s rokom
2005 sa zv˘‰ila o takmer 10 %, priãom priemer-
né jednotkové ceny rodinn˘ch domov rástli na me-
dziroãnej báze r˘chlej‰ie ako jednotkové ceny
rodinn˘ch víl. 

Pri prenajímaní najv˘raznej‰ie medziroãne
vzrástli v roku 2006 priemerné mesaãné ceny
prenájmov za jednoizbové byty (o vy‰e 9 %) pri
zvy‰ujúcej sa dynamike v jednotliv˘ch ‰tvrÈro-
koch. Na druhej strane ceny prenájmov 3-izbo-
v˘ch bytov sa medziroãne zníÏili v priemere o viac
ako 10 %, ão môÏe súvisieÈ aj so zaznamenan˘m
znaãn˘m podielom nákupov tohto typu bytov,
z ktor˘ch ãasÈ mohla byÈ zrealizovaná s cieºom ich
prenajímania. V treÈom ‰tvrÈroku sa pokles cien
prenájmov 3-izbov˘ch bytov zastavil. 

Priemerné mesaãné ceny prenájmov domov
predstavovali v roku 2006 okolo 44 tis. Sk a boli
takmer trojnásobne vy‰‰ie ako priemerné me-
saãné ceny prenájmov bytov. 

Z regionálneho pohºadu boli v roku 2006 naj-
vy‰‰ie jednotkové ceny nehnuteºností na b˘vanie
v Bratislavskom kraji (41 464 Sk/m2), ktoré boli
o viac ako tretinu vy‰‰ie ako celoslovensk˘ prie-
mer. V ostatn˘ch krajoch boli jednotkové ceny pre-
dajov domov a bytov diferencované, ale ani v jed-
nom nedosiahli celoslovensk˘ priemer. NajniÏ‰ie
ceny predajov nehnuteºností na b˘vanie boli

v roku 2006 v Nitrianskom (14 258 Sk/m2) a Tren-
ãianskom kraji (14 262 Sk/m2).

Priemerné ceny mesaãn˘ch prenájmov nehnu-
teºností na b˘vanie dosiahli v roku 2006 na Slo-
vensku hodnotu 19 509 Sk. V Bratislavskom
a Trnavskom kraji boli nad celoslovensk˘m prie-
merom. NajniÏ‰ie ceny prenájmov boli v Pre‰ov-
skom kraji (11 156 Sk) a predstavovali pribliÏne
57-percentn˘ podiel z celoslovenského prieme-
ru.

Podiel ceny priemerného mesaãného prenájmu
k priemernej jednotkovej cene predaja nehnuteº-
ností na b˘vanie bol v roku 2006 v rámci celého
Slovenska zhruba 64 %. Podobné podiely boli aj
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Tab. 2 Ceny predajov a prenájmov nehnuteºností na b˘vanie v roku 2006 podºa regiónov 

PPrreeddaajj BBAA NNRR KKEE PPOO TTTT TTNN  BBBB ZZAA SSRR

v Sk za 1 m2 41 464 14 258 17 489 18 425 21 449 14 262 15 410 15 275 30 661

región/SR v % 135,2 46,5 57,0 60,1 70,0 46,5 50,3 49,8 100,0

PPrreennáájjoomm

v Sk za mesiac 25 704 17 597 16 406 11 156 20 937 18 368 12 787 18 629 19 509

región/SR v % 131,8 90,2 84,1 57,2 107,3 94,1 65,5 95,5 100,0

Zdroj: NARKS a v˘poãty NBS.

Graf 4 Priemerné jednotkové ceny jednotliv˘ch typov
bytov v roku 2006 a ich medziroãn˘ rast 

Graf 5 V˘voj cien predajov jednotliv˘ch typov bytov
(medziroãná zmena)

Zdroj: NARKS a v˘poãty NBS.
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v Bratislavskom kraji a v Pre‰ovskom kraji, k˘m
v ìal‰ích troch krajoch (Ko‰ick˘ kraj, Trnavsk˘ kraj
a Banskobystrick˘ kraj) boli tieto podiely pod-
statne vy‰‰ie a v ìal‰ích troch krajoch (Nitriansky
kraj, Trenãiansky kraj a Îilinsk˘ kraj) boli ceny
priemerného mesaãného prenájmu dokonca vy‰-
‰ie ako priemerné jednotkové ceny predajov do-
mov a bytov.

Medziroãn˘ rast cien nehnuteºností na b˘vanie
bol v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 v jed-
notliv˘ch regiónoch dosÈ diferencovan˘. Najv˘raz-
nej‰ie zv˘‰enie cien bolo v Trenãianskom a Ban-
skobystrickom kraji a najmenej na medziroãnej
báze vzrástli ceny v Pre‰ovskom kraji.

V jednotliv˘ch ‰tvrÈrokoch roku 2006 bol v˘voj
cien nehnuteºností na b˘vanie v regiónoch veºmi
rozdielny. Od postupného relatívneho zvy‰ovania
dynamiky vo viacer˘ch ‰tvrÈrokoch (Trenãiansky
kraj, Bratislavsk˘ kraj a Ko‰ick˘ kraj), cez zniÏo-
vanie dynamiky (Banskobystrick˘ kraj, Nitriansky
kraj a Trnavsk˘ kraj), aÏ po v˘skyt poklesu cien ne-
hnuteºností na b˘vanie v druhom ‰tvrÈroku (Pre-
‰ovsk˘ kraj).

Dvojcifern˘ medziroãn˘ rast cien nehnuteºnos-
tí na b˘vanie v roku 2006 zaradil Slovensko k väã-

‰ine nov˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ, v ktor˘ch do‰lo
v posledn˘ch rokoch k znaãnému realitnému
boomu. Vybrané údaje o cenách nehnuteºností
na b˘vanie v SR a o ich v˘voji sú od zaãiatku
roku 2007 vystavené na internetovej stránke
NBS.

ZÁVER
V roku 2006 pokraãoval v Európe pomerne

dynamick˘ rast objemu priamych investícií do
realít a ich hodnota dosiahla v roku 2006 vy‰e 
240 mld. EUR. V˘razne sa na tom podieºali inves-
tori spoza hraníc EÚ. Realitn˘ trh bol v roku 2006
v európskych krajinách znaãne variabiln˘ a pomer-
ne diferencovan˘ bol aj v˘voj cien nehnuteºnos-
tí na b˘vanie. Na medziroãnej báze ceny domov
a bytov rástli v˘raznej‰ie v nov˘ch ako v star˘ch
ãlensk˘ch krajinách EÚ.

Trh s nehnuteºnosÈami na b˘vanie na Sloven-
sku, ktor˘ je sústreden˘ hlavne v okolí Bratislavy
a v ìal‰ích rozvíjajúcich sa priemyseln˘ch centrách,
signalizuje e‰te stále neuspokojenú potrebu znaã-
ného poãtu záujemcov o trvalé alebo prechod-
né b˘vanie. Tá môÏe byÈ vyvolávaná tak snahou
o získanie b˘vania ako takého, ako aj potrebou
zvy‰ovania ‰tandardu b˘vania. V˘znamn˘m mo-
tívom pre investovanie do nákupu domov a by-
tov je aj snaha získaÈ tento druh nehnuteºností
s cieºom ich následného prenajímania. 

Priemerná jednotková cena nehnuteºností na b˘-
vanie bola v roku 2006 na Slovensku 30 661 Sk,
ão predstavuje medziroãn˘ nárast o 17,5 %.
V jednotliv˘ch ‰tvrÈrokoch úhrnné ceny predajov
nehnuteºností na b˘vanie rástli pomerne rovno-
merne. V rámci jednotliv˘ch typov bytov najv˘-
raznej‰ie medziroãne vzrástli jednotkové ceny
men‰ích, hlavne jedno- a dvojizbov˘ch bytov.

Priemerné mesaãné ceny prenájmov nehnu-
teºností na b˘vanie dosiahli v roku 2006 hodno-
tu 19 509 Sk a na medziroãnej báze poklesli
o vy‰e 10 %.

Z regionálneho pohºadu boli v roku 2006 naj-
vy‰‰ie jednotkové ceny nehnuteºností na b˘vanie
v Bratislavskom kraji, vy‰‰ie o viac ako tretinu
v porovnaní s celoslovensk˘m priemerom. V ostat-
n˘ch krajoch boli jednotkové ceny predajov do-
mov a bytov diferencované, ale ani v jednom
nedosiahli celoslovensk˘ priemer. NajniÏ‰ie ceny
predajov nehnuteºností na b˘vanie boli v roku
2006 v Nitrianskom kraji.

Slovensko je z pohºadu realitného biznisu stá-
le zaujímavé pre investorov aj vzhºadom na v˘-
hodn˘ daÀov˘ systém a relatívne priaznivé celko-
vé makroekonomické prostredie. Urãitou nev˘ho-
dou Slovenska oproti susedn˘m krajinám je men‰í
realitn˘ trh. 

V priebehu roku 2007 moÏno na Slovensku oãa-
kávaÈ pokraãujúce aktivity developérov na trhu
s nehnuteºnosÈami na b˘vanie, ktoré môÏu byÈ do
urãitej miery ovplyvnené aj vlnou celoeurópske-
ho zniÏovania v˘nosnosti investícií do nehnuteº-
ností. Pri predpokladanom pokraãujúcom dopy-
te po domoch a bytoch by sa mal na Slovensku
aj v roku 2007 udrÏaÈ trend ich rastúcich cien. 
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Graf 6 Priemerné jednotkové ceny nehnuteºností na
b˘vanie v roku 2006 a ich medziroãn˘ rast podºa regiónov

Graf 7 V˘voj cien predajov nehnuteºností na b˘vanie
podºa regiónov (medziroãná zmena)

Zdroj: NARKS a v˘poãty NBS.
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