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Transformačné procesy 
porovnanie rokov 2006 - 2021

Mapa č. 1 – Hustota a
priestorové rozšírenie
novej rezidenčnej
zástavby vybudovanej v
rokoch 2003 - 2021

Mapa č.2 - Cena nehnuteľností (m²) v 
závislosti od stavu a polohy (FMR Prešov)

Výrazne najvyššia hustota novej rezidenčnej zástavby je 
lokalizovaná v centre regiónu v okolí miest Prešov a Veľký 
Šariš. Smerom na severozápad pozdĺž cesty I. triedy sa 
nachádzajú v okolí Sabinova a Lipian ďalšie oblasti s vyššou 
hustotou. Naopak v okolí miest Hanušovce nad Topľou a 
Giraltovce je hustota novej rezidenčnej zástavby nízka.

Miesta s najvyššou hustotou sa nenachádzajú v centre Prešova ale v suburbánnych
oblastiach obcí Ľubotice či Záborské. Výhodou je poloha blízko krajského mesta v
relatívne pokojnej oblasti. Naopak v Sabinove je situácia opačná a najvyššia
hustota je v okolí centra. Príčinou je výstavba rodinných bytov neďaleko centra.

Najväčší počet novopostavených budov sa 
nachádza v koncentrickej zóne 4 až 8 km od centra 
Prešova. Až na pár výnimiek sa v regióne uplatňuje 
pravidlo, že so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od 
Prešova sa počet novopostavených budov znižuje.

Najväčšie množstvo nehnuteľností sa v 
rámci Prešova nachádza na Sídliskách 2 a 
3, kde ide väčšinou o pôvodný stav alebo 
len čiastočnú rekonštrukciu. Druhou 
výraznou oblasťou je Sídlisko Sekčov na 
opačnej strane mesta, ktoré zvýšilo 
svoju lukratívnosť výstavbou viacerých
obchodných centier či veľkoobchodov.
Najvyššie ceny nehnuteľností v rámci 
Prešova môžeme pozorovať skôr v 
odľahlejších, pokojnejších a zároveň 
najlukratívnejších častiach mesta. 
Výstavba novostavieb sa rozbehla vo 
Veľkom Šariši, ktorého výhodou je práve 
minimálna vzdialenosť od Prešova.

V odľahlých obciach dominujú 
nehnuteľnosti v pôvodnom stave, v 
prímestských obciach ide skôr o 
novostavby.
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Prešov ako ekonomické, administratívne a kultúrne centrum s dobrou dopravnou 
polohou ponúka najviac nehnuteľností na predaj v regióne. Ceny nehnuteľností v okolí 
Prešova sú preto najvyššie. So zvyšujúcou sa vzdialenosťou od miest ceny klesajú.


