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Návrh uznesenia:

Miestna rada

odporúča

Miestnemu zastupitel‘stvu
schválit‘

predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Nové Mesto:

- parc. č. 12780/I?, zastavané plochy o výrnere 583 rn2, ktorý je evidovaný na LV Č.
5510

; v prospech fyzických osób Ing. Ľudovít Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava, Ing.
Pavel Spička a Marta špičková obaja bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava,
v spoluvlastníckych podieloch: Ing. Ľudovít Vrba - 1/2

Ing. Pavel Spička a Marta Spičková — 1/2

; z dóvodu, že na predmetnom pozemku je postavená nebnuteľnosf — administratívna budova
v podielovorn spoluvlastníctve uvedených fyzických osůb (Ing. Ľudovít Vrba — spol.podiel Yz
a Ing. Pavel Spička a Marta špičková-spol.podiel Yz), ktorá je zapísaná na LV Č. 2288
vedenom Okresným ůradom Bratislava, katastr, odborom pre k.ú, Nové Mesto t.z., že pre
mestskú ěasť Bratislava-Nové Mesto ako aj pre akúkol‘vek lnů osobu sú nevyužiteľné.

; v súlade s ustanovením ~ 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateřa vrátane pril‘ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým
posudkom vyhotoveným Ing. Petrorn Vinklerom (166,626/ m2)vo výške:

97 100,00 €
; za podmienok:

- kůpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia
uznesenia v rniestnom zastupiteľstve

- lcúpna cena bude uhradená v lehote 15 dni od dňa podpisu kúpnej zmluvy oboma
zmluvnými stranami

- v kúpnej zmluve bude zakontrahovaná rozväzovacia podmienka v znení : „Zmluvné
sírany sa dohodli na úhrade sumy, ktorá zodpovedá výš/ce nájwnného za dva
kalendárne roky stanovené znalcovi v znale c/coin posud/cu. Uvedenú sumu uhradí
kupujúci na účet predávajúceho spolu s kúpnou cenou. Variabilný symbol platbyje VS

Vprípade neuhradenia dohodnulej sumy stráca zmluva platnost‘

a účinnosť“
- uznesenie stráca platnosť:

v prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim v uvedenej lehote

a) bez pripornienok

b) s pripomienkami

2



DÓVODOVÁ SPRÁVA

Fri audite využitia pozenikov vo vlastníctve resp. správe rn.ě, Bratislava Nové Mesto bob
zistené, že na parcele č. 12780/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 583 rn2, ktorá je
evidované na LV Č. 5510 pre k.ú. Nové Mesto v prospech vlastníka m.Č. Bratislava Nové
Mesto ‚je postavená administratívna budova.

Listom zo dňa 14.04.2016 boli spoluvlastnici administratívnej budovy — vyzvaní na rnajetko
právne usporiadanie daného stavu. Po viacerých rokovaniach, na ktorých bola preukázaná
aktívna legitimácia m.Č. Bratislava Nové Mesto k predrnetným pozernkom, Ing. Ľudovít
Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava, Ing. Pavel SpiČka a Marta špičková obaja
bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava (ďalej len „žiadatelia“) požiadali o odkúpenie
pozemku parc. Č. 12780/l 7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 391.

V súbade s ~ 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri
prevode majetku obce .. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Kúpna cena za pozemok bola stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Petrom
Vinklerom vo výške 97 139,46 €
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie prdvne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Vrbová Marcela

Kulíškova 9
831 04 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/~/®
15.04.2016 1355014309/20 16/FPJBENL Beňo Ľudovít Mgr.

02/49 253 389

Vážená pani Vrbová,

podra výpisu z LV Č. 2288, vedeného Okresným úradorn Bratislava, katastrálnym odborom, pre
kú. Nové Mesto ste podielovým spoluvlastníkom stavby-adniJnistratívna budova, ktorá je
postavená na pozemku parc. Č. 12780/17, zastavaná plocha 583 m2.
Pozemok pare.ě. 12780/17, k.ú. Nové Mesto, je vedený Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom na LV Č. 5510 na výlučného vlastníka — mestskú ěasť Bratislava Nové
Mesto.
Ako spoluvlastník stavby nemáte k pozemku, na ktorom je stavba postavená užívacie právo,
ktoré mestská Čast‘ Bratislava Nové Mesto pre takéto prípady zriad‘uje na základe nájomnej
zmluvy.
Vzhľadom na uvedené Vás vy zý v am e, aby sto sa v lehote do 15.05.2016 dostavili na
miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto za úČelom dohodnutia podmienok, za
ktorých bude uzatvorená nájonmá zmluva na pozemok parc.Č. 12780/17. Termín a Čas stretnutia
si dohodnite na tif. Císle uvedenom v záhlaví tejto výzvy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade neuposlúclmutia tejto výzvy, budeme nútení bezdövodné
obohatenie, ktoré Vám vzniká užívaním predmetného pozemku bez právneho titulu, vymáhat‘
súclnou cestou. ľ

~ N 0~ MESTO
Bratislava

L ~;L

-2-
Ing. Mgr. Ľubomír BANÍK

prednosta MU BANM

Vec:

Bratislava
15.04.2016

S pozdravom

Prílohy: LV Č. 5510 k.ú. Nové Mesto

.! /

tfax Bankové spojenic číslo účtu Ičo
02/49 253 III Prima banka Slovensko, a. s. SKOB 5600 0000 0018 0034 7007 00603317
02/45 529 459
e—mail bannuä~banm%k DIČ
‚vwwbanm.sk 2020887385

Stránkovd dni
Pondelok s~°- 12°°
Streda ~ 12°°
Piatok gQO_ 1200

t3°°- 17°°
-‚00 00

I) -II



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junáeka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie právne, podnika‘eľykých čbinosri evidencie sú~oisných čísel a správypozemkov

Vybavuj
I3eňo Ľudovít Mgr.
02/49 253 389

Vážený pán Špička,

podľa výpisu z LV č. 2288, vedeného Qkresným úradom Bratislava, katastrálnyrn odborom, pre
k.ú. Nové Mesto Ste podielovým spoluvlastnikom stavby-administratjvna budova, ktorá je
postavená na pozemku pare. Č. 12780/17, zastavaná plocha 583 m2.
Pozemok parc.Č. 12780/17, kú. Nové Mesto, je vedený Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odbororn na LV Č. 5510 na výlučného vlastníka — mestsků časť Bratislava Nové
Mesto.
Ako spoluvlastník stavby nemáte k pozemku, na ktorom je stavba postavená užívacie právo,
ktoré niestská časť Bratislava Nové Mesto pre takéto pripady zriaďuje na základe nájomnej
zmluvy.
Vzhľadoin na uvedené
miestny úrad mestskej
ktorých bude uzatvorená
si dohodnite na tif. Čísle
Upozorňujeme Vás, že
obohatenie, ktoré Vám
súdnou cestou.

S pozdravorn ~! EÁr~sU~vk~NQVÉMESTO
fl; u~d BratislavaPrílohy: LV Č. 5510 k.ú. Nové Mesto 1,832 ~.

Ing. Mgr. Ľubomír BANÍK
prednosta MU ]3ANM

~‘/fäx Číslo ůČtu Ičo
02/49 253 III SKO8 5600 0000 0018 0034 7007 00603317
02/45 529 459
e-mail: banm~)hanntsk DIČ
‘v‘y~g.banm.sk 2020887385

ťĺ Ý

hog. Pavel Špička

Bartošková ARO
831 04 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
15.04 .20 16

Vec:

Naša značka
I 355014309J201 6/PRJBENL

Bratislava
15.04.2016

Vás vy zý vain e, aby ste sa vlehote do 15.05.2016 dostavili na
časti Bratislava Nové Mesto za ůčelom dohodnutia podmienok, za
nájomná zmluva na pozemok parc.č. 12780/ĺ 7. Termín a čas stretnutia
uvedenom v záhlaví tejto výzvy.
v prípade neuposlúchnutia tejto výzvy, budeme nútení bezdóvodné

vzniká uživanírn predmetného pozemku bez právneho titulu, vymáhat‘

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

Strůnkovd
Pondelok
Streda
Piatok

dni
g00_ 1200
g00_ 12°°
gOO_ 12°°

13°°- 17°°
13°°- 17°°



Ing. Ľudovít Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava
Ing.arch. Pavel špička a Marta Spičková, bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava

Miestuy úrad Bratislava - Nové Mesto
oddclenie právne, podnikatel‘ských činností,
evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Junácka 1
832 91 Bratislava

‘lee: Pozemok pod nehnutcľaosťou

Na našu žiadost‘ o odkúpenie pozernkov v inestskej časti Bratislava-Nové Mesto ste nám
listom / vaša značka 37915/856/2017/PR/BENL I, ktorý podpísal starosta mestskej časti pán
Mgr.Rudolf Kusý, oznámili, že vzhFadom na ešte ten spracovávanú urbaiiistickú štúdiu
predmetnej lokality a tým nedoricšenú účelovosť územia Zátišie, by nebolo konštruktívne
odpredávať dotknuté pozemky, o ktoré sme žiadali. Toto Vaše stanovisko chápeme a
akceptujeme.

Zároveň poukazujete na potrebu riešif vzťah medzi inestskou časťou a nanu, ako vlastnikmi
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na pozemku mestskej časti.

V tejto fáze, keď ešte nie je doriešená urbanizácia prostredia, navrhujeme vyriešit‘ vzt‘ahy
len odpredajom pozemku pod nami vlastnenou budovou.
Ide o pozemok parcclné číslo 12780/17 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
Na pozemku je postavená nebytová budova označená popisným číslom 1099,
evidovaná na liste vlast.níctva stavby Č. 2288.
Vlastníkmi stavby sú z 1/2 Ing. Ľudovít Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava a z 1/2
Ing. arch. Pavel Spička a Marta Spičková, bytom Bartoškova [0, 831 04 Bratislava. Celková
výmera pozemku je 583 m2.

Veríme, že takto získané finančně prostriedky by aspoň Čiastočne pomohli riešif rozvojové
projekty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V Bratislave 18.12.2017 Ing. Ľudovít Vrba
ing.arch. Pavel špička

.7‘ I
21 ~1L/ĹV~i ~
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝpis Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava III Vytvorené cez katastrálny portál
Obec: ~A-m.č. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 28.02.2018
Katastrálre územie: Nové Mesto Čss vyhotovenia: 11:26:47

vÝPis Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 2288
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. timiest. stavby

1099 12780117 15 Administratívna budova
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1099 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5510.

Legenda:
Druh stavby:

15- Administratĺvna budova
Kód umieslnenia stavby:

- Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤB: VLASTNJC!A INĚ OPRÁVNENĚ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné prlezvisko, dátum narodenla, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podle!

mlesto trvalého pobytu (sfd!o) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
I Vrba Ľudovít r. Vrba, Ing., Kulíškova 9, Bratislava, PsČ 821 08, SR 1 / 2

Dátum narodenia: 03.07.1952
Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 3801141/2016-44 ze 06.09.2016, Z-19791116

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
2 Špička Pavel r. Špička, Ing. a Marta Špičková r. Kováčová, Bartoškova 1 /2

10, Bratislava, PsČ 831 04, SR
Dátum narodenia: 24,09.1940 Dátum narodenia: 11.06.1942

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-3312193 zo dňa 14.12.1993 - Vz 593193

~SŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

lnó údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis l/l Údaje platné <: 27.02.2018 18:00



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝPis Z KATASTRA NEHNUTEĽNO$TÍ
Okres: Bratislava lU Vytvorené cez katastráiny portál
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 23.02.2018
Katastrálne územie: Nové Mesto Čas vyhotovenia: 09:18:49

ČIASTOČNÝ vÝpis Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 5510
ČASŤA; MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelně číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob vytiž. p. Llmiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
12780/17 583 Zastavanépiochya 16 1 5

nádvoria
Právny vztah k stavbe evldovanej na pozemku 127801 17 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2288.

Legenda:
Spósob využivania pozemku;

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným č/storn
Umiestnenie pozemku:

1 .. Pozernokje umiestnený v zastavanom území obce
Právny vztah:

5 - Vlastník pozemku nie je vtastníkom stavby postavenej na tomto pozemku ~pozemkooh)
Ostatně parcely nevyžiadané

ČASŤB: VLASTNICIA INĚ OPRÁ VNENĚ OSOBY
Por. číslo Priezvísko, meno (názov), rodné priezvlsko, dátum narodenla, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podle!

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

ůčastnlk právneho vzťahu: Vlastník
1 Mestská čast‘ Bratislava-Nové Mesto, .Junácka 1, Bratislava, PsČ 832 1/1

91,SR
[CO;

Titul nadobudnutia Osvedčenie o vyhlásení účastníka o nadobudnutí vlastnictva k nehnuteľnostlam na
základe vydržanla podia ~ 63 zák. č. 32311992 Zb., Notárska zápisnica N 4512010, Nz
3710/2010, NCRIs 381112010 Zo dňa 4.2.2010

Titul nadobudnutia Listina a určení súplsného čísla č. Star-1399/2001 zo dua 07.06.20012.15505110

ČASŤ C; ŤAF~‘Č/1Y
Por,č.;

I Vecné brerneno v zmysle ~ 66 ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. zákona o elektronických komunikáclach v platnom
zneni v prospech spoločnostl SWAN, a.s., ičo: 35680202 spočivajúce v zriaďovaní a prevádzkovani verejnej
elektronickej komunikačnej slete a stavaní loh vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č.1278011,
parc.č.12780l11, parc.č.12780!12, parc,č,12780/251 v rozsahu vyznačenom podľa GP 6.212/2014 podľa, Z
12865114

I Vecné bremeno v zmysle ~ 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. a elektronických komunikáciách na parc. CKN Č.
12780/1, 12780111, 12780112, 12780/251, 12780/253v prospech VNET a.s., (ičo: 35 845 007), Z 22270/16

1 Vecné bremeno - v zmysle ~ 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ZEK -

oprávnenie zriaďovať a prevádzkovat‘ verejné slete a stavať Ich vedenie na cudzej nehnutel‘nostl, na pozemku
registra C KN parc. 6.12780/1 v prospech Slovanet, a.s., (IčO; 35954612), Z-2735/17

Ině údaje;

1 Zápis GP-102/2010
I Zápis žiadosti a výmaz stavieb - garážI podia PPaSM .17212012, Z.196312012
1 Zápis rozhodnutia o zrušení súp.čisla Star-144I2012 - na p.6.12780/46, Z-3136/12
I Rozhodnutie a zrušení súp. čísla 11941 na p.č.127811208 Č.: Star-54812013 za dňa 29.4.2013

Potvrdenie O Zrušení evldenčného čísla PPaSM:1240/2012-4/2 zo dňa 22.4.201 3, Z-8494/13

Poznámka ;

Bez zápisu.

lnformatívny výpis 1/2 Údaje platně k: 27.02.2018 18:00
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Znalec: Ing Peter Vinkler, čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, PSČ 900 25, tel 0905 639 299
znalec v odbore stavebnictvo - cdvetvie odhad hodnoty nehnuternostl, pozemné stavby

evidenčně čislo 913 776

Zadávater znaleckého posudku: Ing Ľudovít Vrba, Kulíškova 9, Bratislava, PsČ 821 08

Číslo spisu (objednávky): ústna objednavka

;

ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 7012018

J
vo veci s~novenja všeobecnej hodnow pozemku na pa~.KN 6. 12780/1 Tako i výšky “obvyklého“ nájmu na

1,00 m2 pozemku na parc. KN-C 6.12780117 eviciovanych na LVČ. 5510-čiastočny, pri ulici Zátisie, V
7‘ katastrálnom území Nové Mesto, mestská časť Bratislava - Nově Mesto, okres Bratislava lil., pit účel

zamýšl‘aného provodu resp. stanovenia výšky “nájomného“ za uživanie pozemkov.

Počet listov (z toho prlloh): 21(10)
Počet odovzdaných vyhotovení: 3

V Bratislave dňa 03032018

J



Znatscký posudek ě, 7012018 List Č. 2

. ÚVODNÁ Či‘st
a znalca:

všeobecnej hodnoty pozemku na parc. KN Č. 12780/17 akci výšky “obvyklého0 nájmu na 1,0Gm2 pozemku
-C Č. 12780117 evidovaných na LV Č. 5510-Čiastočný, pri ulici Zátišie, v katastrálnom úzerni Nově Mesto,

st‘ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava lil.

m vyžiadania posudku:
18

urn, ku ktorému je vypracovaný posudek (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):
2018

D urn, ku kterému sa nehnuteľnosťalebo stavba ohodnocuje:
2018.

5. Podklady na vypracovanie posudku:
5.1 Dodané zadávateľorn:

Uzemnoplánovacia informácia na predmetné pozemky ohľadom funkčného využitia pozemkov v zmysle Územného
plánu HI, mesta SR Bratislavy..., zo dňa 11.08.2017.

5.2 Získané znalcom:
» Výpisz katastra nehnute[nostl, Č. 5510-Čiast,, na parc. registra “C“ Č. 12760/17, kú. Nové Mesto ze dňa 02.03,2016,

vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava.
Kápia z katastrálnej mapy, mapový list č kú. Nové Mesto zo dňa 02.03.2018, vytvorený cez kataslrálny portál
GKU Bratislava.
Obhliadka skutkového stavu nehnuteľnostl vykonané dňa 28.02.2016.
Ponuka realitných společností v danej lokalito ohradom predaja a prenájmu pozemkov.

Zákon Č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočnlkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnenl niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky 6. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Č. 382/2004
Z.z. o znalcoch, tlmočnlkoch a prekladateFoch a o zmene a doplnenl niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 500/2005 Z. Z. z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a
doplňa vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky 6. 490/2004 Z. z., kterou sa vykonáva zákon Č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočnikoch a prekladateroch a o zmene a doplneni niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, kterou sa meni a
dopiňa vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 490/2004 Z. Z.. ktorou sa vykonáva zákon Č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky 6. 254/2010 Z. z. Z 18. mája 2010, kterou sa meni a
doplňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o VŠH majetku v zneni
neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 213/2017 Z. Z. Z 24. augusta 2017, kterou sa meni a
dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. O VŠH majetku v zneni
neskorších predpisov.
STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

ákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znenl neskoršlch predpisov.
láška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Č. 79/1996 Z.z., kterou sa vykonáva zákon NR
o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastnickych a mých práv k nehnuteFnostiam (katastrálny zákon) v zneni
oršich predpisov.

‘ a Federálneho štatistického úradu Č. 124/1 980 Zb. O jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných
obnej povahy
is Štatistického úradu Stovenskej republiky 6. 128/2000 Z.z., kterým sa vyhlasuje Klasilikáoia stavieb.

NR SR Č. 182/1993 Z.z. o vlastnlctve bytov a nebytových priestorov v znenl neskoršich predpisov.
yparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteíností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS,

BN 80-7100~827-3

p žiadavky zadávatel‘a:
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6. PoužItý právny predpis:
~‘ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č 49212004 Z Z. o stanovení všeobecnej hodnoty

7 Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
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sa má znalecký posudek použiť:
:: .‘~ r5hnuteinosti resp. slanovenie výšky “nájomnéhď‘ za uživanie pozemkov na 100 m2...

)SIJDOK
BECNÉ ÚDAJE

2 .:žitaj metócly:
.;h~ky MS SR Č. 49212004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej

a Po‘jžitie výnosovej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nie je možné, pretože pozemok
: ;-meraný výnos formou prenájrnu«. Porovriávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z

: ‚lulku podkladov pre danú lokalitu, rozlohu, využitie a typ pozemkov.

‘ s:tr.icke a evidenčně údaje:
:::..‚ li3tu vlastnic~a Č. 5510-Čiastočný, kú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres

III.

~.jotková podstata:
cy ‘~g~Ím ~ evidovp~4 narnape u~enÓhp opQ~tu

-t ~: Č 12780/17 0 výmere 583 ni2 Zastavené plochy a nádvoria 16 1 5
živ vztah k stavba evidovanej na pozemku 12780/ 17je evidovaný na liste vlastníctva Čisto 2288.

:- .-i.Jpozemku
: - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným Člslom.

.. ~.~5lnenia pozemku
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

‚ eho vzťahu
Vlastnik pozemku nieje vlastnlkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch).

E ‘.‘.~stnici a ind oprávnené osoby:
: ;:~~k právneho vzťahu: Vlastník

: Mestské Časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR
iČo ...

spoluvlastnicky podjel: iii

- LCŽJO:
v prilohe ZP

: -~ obhliadko a zameraní predmetu posúdenia:
- t:bhliadka spojená $ miestnym šetrenim ~konaná dňa 28.02.2018.

- - - . dokumentácja, najmá porovnanie súlarju projektovej dokumentacie a stavebnej dokumen~ácie so

:.3ným stavem:
~ntácia mi bole poskytnutá a bole porovnané so skutkovým stavem. Všetky rozmery nehnuteľnostl a

tr~brat~ z Lv, z kápie z katastrálnej mapy.

ta nehnuteVnostf, najmä porovnanle sůladu popisných a geodetických údajov katastra
kutočným stavem:

v súlade so skutkovým stavem evidovanom na LV Č. 5510-čiastočný, z kópie z katastráinej

C, tarchy:
Viď LV v prilohe ZP
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anie jednotlivých pozernkov a stavieb, ktoré sú predmetoni ohodnotenia resp. stanovenia
nájmu na 1,00 m2:

na parc. KN-C Č. 12780/17, v ZUO Bratislava - m.Č. Nové Mesto, k‘ú. Nové Mesto.
pozemku na parc. KN-C Č. 12780/17, v ZUO Bratislava - mČ. Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto na 1,00 rn2,

vanie jednotlivých pozemkov a stavieb, které nic sú predmetom ohodnotenia resp. stanovenia
o nájmu na 1,00 m2:

tavby a pozemky evidované na LV Č. 5510, k.ú, Nové Mesto.
sú známe.

ANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

yza polohy nehnuteVnosti:
- tvorl parcely KN-C Č. 12780/17 - zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Nové Mesto, v meste
a - mestská Časť Nové Mesto, okres Bratislava Ill. Pozemok ako celok je rovinatý a je na nich postavená

budova. Plocha pozemku je pravidelného tvaru. Je možnosť napojenia na všetku dopravnO a technickú
ktúru. Dostupnosť centra mesta, ktorá obsahuje základnú a vyššiu obČiansku vybavenosť je cca 5-10 min
u hromadnou dopravou. Jedná sa O územie prevažne zastavané prevádzkovými stavbami, skladmi a

kou vybavenosťou...

nalýza využitia nehnutel‘nosti:
elom ohodnotenia je pozemok evidovaný na LV Č. 551 0-Čiastoěný, kú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská

té Mesto, okres Bratislava Ill., ktorě v zmysle Územného plánu Hl. mesta SR Bratislava je súěasfou
vého úzernia určeného ako občianska vybavenosť celomestského významu a nadmestského významu
nkcie 201 a kód regulácie “I“). Momentálne sú využívané ako prístupové komunikácie. Vzhľadom k polohe a
možnosť využitia len pre dané účely.

I za prlpadných rizik spojených s využivanim nehnutel‘nosti:
o, že na predmetnom pozemku je postavená stavba (nebytová budova), ktorého vlastnik nie je vlastnikom

postavenom na nej,.., nepredpokladám žiadne mé riziká spojené s využívanlm pozemkov.

POZEMKY

. METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Ai POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

1.1.1.1 Pozemek evidovaný na LV Č. 5510-Čiast., k.ů. Nové Mesto...:

POPIS
zemok tvori parcely KN-C Č. 12780/17 - zastavané plochy a nádvoria, „ katastrálnom územi Nové Mesto, v meste

lava - mestská Časť Nové Mesto, okres Bratislava Ill. Pozemok ako celok je rovinatý a je na nich postavená
o á budova. Plocha pozemku je pravidelného tvaru. Je rnožnosť napojenia na všetku dopravná a technická

túru. Dostupnosť centra mesta, ktorá obsahuje základná a vyššiu obČiansku vybavenosť je cca 5-10 min
hromadnou dopravou. Jedná sa o územie prevažne zastavané prevádzkovými stavbami, skladmi a
tybavenosťou...
oliodnotenia je pozemok evidovaný na LV Č. 5510-Čiastoěný, kú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská

sto, okres Bratislava Ill., ktoré v zmysle Územného plánu Hl, mesta SR Bratislava je súčasťou
uzemia určeného ako obČianska vybavenosť celomestského významu a nadmestskóho významu
201 a kód regulácle “I“). Momentálne sO využívané ako pristupové komunikácie. Vzhradom k poloha a

u ilia len pre dané účely.
pozemku je postavená stavba (nebytová budova), ktorého vlastnlk nie je vlaslnlkom pozemku

tiky zhodnotenia územ/a je potrebné považova t~
tj funkčné využitie,
uzemia.

miera exploatácie funkČných plóch zástavbou, vyjadrená množstvom zástavby na jednotku
a relatlvnymi ukazovateľmi intenzity využitia územia, ktoré je potrebné rešpektovat ako
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lvy. iJkazovateľmi intenzity využitia územia: index podlažných plácli, index zastavených plácli sú stanovené
nm‘lne pr!pustná hranice micry využitia úzomia.
~ujÚce charakteristiky intenzity využitia územia treba uvažovať index objemového zaťaženia všetkých funkčných
osudzovanom území hustotu zamestnanosti a hustotu bytov. Pro zabezpečenie potrebného rozsahu zelene
ní doplnkovej zeleno) v regulovanom územ! se uplatňuje koeťicient zeleno.

verve regulativov ukazovatelov Intenzity využitia funkčnych plůch V posudzovanom uzemi
podležnych plácli (IPP), udáva pomer celkovej vymery podlažnej plochy nadzemnej Časti zástavby k celkovej
vymedzeriého uzemia funkcnej plochy pnp jej Časti Je formulovany ako maximálne pripustná rniera využitia

es Vytíodou tohto ukazovatera je zrozumitelnosť a jednoznaěnosť stanovenej požiadavky a jednoducha možnosť
Is ďalšich nadvŠzných ukazovaterov, kritérií a odporúčaní,

stavaných plách (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plÓch vo vymedzenom územi funkČnej plochy, pnp.
ceíkovej vymere vymedzeněho uzemia Je stanoveny v závislosti na polohe a vyzname konkrétneho uzemia
a funkčného využitia a na druhu zastavby
nt zeleno (1(Z) ucláva pomer medzi zapoČítaternými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad
mi konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácfl stanovuje nároky na minimálny

zeleno v rámci regulovanej funkčnej plochy a pósobi vo vzájomnej previazanosti S vlastnou funkciou. Stanovený
nit V závislosti na spČsobe funkčného ‚iyužitia a poloho rozvojového územia v rámci mesta, podiel započitateľných
zeleno v uzemi (m2) = IC x rozloha funkčnej plochy (m2)

ot zakladnych pojmov
esná plocha stavby je plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej
by vnlmatefnej nad terěnom do vodorovnej roviny.
IL plocha je súčet plůch všetkých podlažl objektu vrátane ohraničujúcich konštrukcií. Pri bilancovaní
lvplóch sa uvádza zvlášť podlažná plocha nadzemnej a podzemnej časti objektu.

zemné podlauie sa považuje každé podlažie ktoré má úroveň podlahy v pniemere vyššie ako 800 mm pod
Irprsveného pníľahlého terénu. Na výpoČet aritmetického pniemeru výškovej úrovne podlahy vzhFadom na terén

~i najmenej štyri reprezentativne body Po obvode posudzovaného podlažia. V pripade pravouhlého půdorysu
Jy v zlozitejšich pnpadoch body s maximalnymi a minimálnymi hodnotami vyškovej urovne vzhradom na terén

Mé posúdenie rozvojových území na úrovni požadovaného spracovania úzernnýcb plánov zón a s
ticích Územnoplánovacich podkladov je potrobné v podrobnejších stupňoch UPD a LJPP slodovať aj

cc charakteristiky pre posúdenie nás-okov a dopadov novej výstavby nejiná na systémy dopravy a
~ Infraštruktúry. UPN mesta vzhl‘adom na mierku spracovania doplňujúce charakteristiky nereguluje.

mýbh dóvodov je žiaduce, aby v územnoplánovacich dokumentoch na úrovni zón bolí uvedené aj doplňujúce
tristiky
objemového zaťaženia územia na ha (IZÚ) je ukazovateľ intenzity využitia územia, ktorý vyjadruje pomer

yáho stavebného objemu zástavby (jej nadzemnej aj podzemnej Časti) v m3, k celkovej výmere vymedzeného
n~a V ha. Je ako významný ukazovater uplatnený pri stanovovaní nárokov mimy využitia územia v centre mesta, lebo
troje aj nároky na rozsah podzemnej Časti zástavby. Keďže prostrednictvom tohto ukazovatera je možné
sxlucho stanovit rámcový objem zástavby v rozvojovom území, je podkladom pro orientačně odvodenie nadvázných

okov (napi energetických),
ttota zamestnanostl (HZ) je uplatnená (v tomto pripade) ako potenciál pracovných priležitostí na ha konkrétneho

rozvcjového uzemia Predstavuje jednu z hlavnych charaktenstlk centra mesta

Použitie ukazovatelov intenzity využitia uzemia pre vypočet kapacity uzemi
celková vymera podlažne] plochy nadzemnej Časti zástavby v regulovanom uzemi (v m2) = PP X vymera

Vymedzeného územia (v m2),
celková vymete zastavanej plochy objoktmi v regulovanom uzemi (v m2) = IZP X vymera vymedzeneho uzemia (v

litavy objem nadzemnej aj podzemnej casts zastavby (v m3) = IZU (v m3/ha) X vymera vymedzeného uzemia (v

svá vyrnera plóch zelene vo vymedzenom uzemi = KZ x vymera vymedzeného uzemia (v m2)

ní stanovenia regulatlvov intenzity uyužitía územia v územnom pláne je vymedzenie základných
tabilnejšlch vstupov umožňujúcich uplatniť systematické postupy pni ich návrhu.

intenzity využitia územia vychádza z troch základných - východiskových vstupov:
koj funkcie a charakter zaníadení, ktoné ju reprezentujú,

rs4ho rozvojového územia v meste,
knobů územia,

z hľadiska intenzity využitía územia sú navrhované rozvojové územia do roku 2030 o výmere nad
urbanistickými funkciami (číslo a názov funkcie):
lslavba obytného územia
lvlavba obytného územia
Penosť celomestského a nadrnestského charakteru

snosť loká moha významu



4 centrá miest od 10 000 do 50 000 obvyateíov, obytne zony miest nad 50
000 obyvateíov, obytné zóny samostatných obci v dosahu miest nad 50 000

~ obyvatefov, prednostne oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i

‘ mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb V dóležitych centrách
turrstického ruchu, pnemyslově a poFnohospodárske oblasti miest nad 50
000 obyvaterov ______
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. uČné ceníM, sklady, stavebnictvo
Í lovýchova a vofný Čas
né uzernia bývania a občianskej vybavenosti
oé ůzemia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb

územia týchto funkcií, ak splňajú kritérium výmery a návrhového obdobia, sú na celomestskej úrovni
9ulatlvy intenzity využitía územía, ktoré sú vyJadrením kritérii rozvoja pre konkrétny typ územia v územnom
Poloha regulovaného rozvojového územia v meste sa uplatňuje v diferencovaní nárokov na intenzitu

trebné je rešpektovať nároky na intenzitu využitia územia pre konkrétnu urbanistickú funkciu a jednotlivé
zavislosti od polohy v meste. Pochopenie a rešpektovanie hodnotových vzťahov v území je jedným zo
redpokladov kvalitného návrhu rozvoja mesta a musí byť akceptované v stanovených regulativoch miery

ma. Z tohto dóvodu treba rešpektovat rozdelenie územia mesta na tn základné urbanistické celky; centrum,
m sto a vonkajšie mesto.

využitia územia je potrebně zohl‘adniť základné charakteristické špecifiká jednotlivých urbanistických
m/a mesta;
tvorí ho mestská časť Staré Mesto,
mesto: tvonia ho mestské Časti Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka,
mesto: tvoria ho mestské častí Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Devín, Devinska Nová Ves,

Z horská Bystrica, Lamač, Rusovce, Jarovce a Čunovo.

ovanl nárokov na intenzitu uyužitia územia sa zohfadňujú charakteristické špecifiká jednotlivých urbanistických
emia mesta;

ntrum: bloková zástavba s vysokou microu polyfunkcie, výška zástavby rešpektujúca siluetu a zohľadňujúca
prostredia, nároky na riešenie podzemia, požiadavky na fonmovanie parteru, zabezpečenie parkovania ako i

nického a prevádzkového vybavenia územia podzemí,
utorné mesto: kombinácia blokovej, solitémej a výškovej zástavby, uplatnenie dominánt, možnosti rozvoja
oriem bývania, možnosti uplatnenia aj zariadení občianskej vybavenosti areálovej ako aj vybraných druhov

kajšie mesto: široké uplatnenie funkcie bývania aj s možnosťami uplatnenia rozvornenej zástavby s nižšou
Od a zástavby rodinných domov (až po vidiecky charakter pričlenených obci), možnosti lokalizácie

nákupných centier, zariadeni obČianskej vybavenosti s vyššími nárokmi na plochu pozemkov, ako aj
nosti pre lokalizáciu výrobných podnikov.

územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje:
bu na doteraz nezastavaných plochách,

zmenu funkčného využitia,
obu zástavby velkého rozsahu.

anti ‚hernie je územie mesta, v ktorom ůzemný plán:
a sučasné funkčně využitie,
dá micru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb,

zásadne nemeni charakter stabilizovaného územia,
: zmena už dokončenej stavby, ktorou sa zvščšuje jej objem pristavbou, nadstavbou; v pripade areálových

lnenim komplexu objektov O stavby, ktoré svojou vefkosťou a funkčnou náplňou zásadne
rakter areálu;

‘ or stavbami sa stavby pódorysne rozširujú a sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou;
rrena už dokončenej stavby, dorou sa zväČšuja objem stavby vytvorením dalších podlaží alebo podkrovia;

‘ nova jestvujúcej stavby formou renovácie, rekonštrukcie alebo mých stavebných úprav, ktorými sa
jej objem;

r vá stavba so samostatnou prevádzkou, rešpektujúca regulaČná prvky funkČnej plochy.

Je pozemku je stanovené metódou poloho ve] d/ferenc/ó cle.

Druh pozemku Vzorec výr~i!~m9 Podiel Výmena [m2)
‚ zastavané plochy a nádvoria 583,00 ! 583,00 ‘ 1/1 58300

Bratislava
VHMJ = 66.39 Eur/m2

HodnotaHodnotenie I koeficientu

1,30
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7. - exkluzivne bytové budovy, nebytově budovy pre obchod, administrativu,: i 10
c~rt~erL r-~enz:ty využita ubytovanre kulturu so štandardnym vybavenlm

Rci :

~z~ePc~ent dopravných 4. pozemky v mestách $ možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00
vzťahov ‘

~~=t ant funkčného 2 zmiesane uzemie $ prevahou obcianskej vybavenosti (obchodna poloha a‘ 1 30
vv,]žiua územia yty)

~2e~c~ent technickej 4. veľrni dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tn druhy‘ 1135
rf-aš~uktúry pozemku verejnych sieb) ‚

ke :

‘.;.e~-t;ent Povyšujúcich 0. nevyskytuje sa 1100
íaktorov -

kR .

- ~-e‘&3oent redukujúcjch 0. nevyskytuje sa 1,00
faktorov . - .

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov I Výpočet Hodnota
. en polohovej diferenciacie k~0 = I 30 * 110 * 100 * 30 * 135 * 100 * 100 2 509:

~ecno~sová hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpD = 66,39 Eur/ni2 * 2,6097 166,62 Eur/rn:
Všeob cná hodnota pozemku VŠHpoz = M * VŠHMJ = 583,00 m2 * 166,62 Eur/m2 [ 07 139,46 Eur

3.. NÁJMY

- VŠEOBEcNE - VŠEOBECNÁ HODNOTA NÁJMU POZEMKOV (VŠHpoz) podľa Vyhlášky 254/2010
12« ktorou sa meni vyhláška MS SR Č. 492/2004 Z.t. o stanovení VSH majetku v znení neskorších

‚ p:ecipisov.
~rc-ůe-~ia všeobecná hodnota pozemkov slOži aRo východiskový podklad pre určenie objektívneho nájomného.

na prcdmetných pozemkoch je určené za predpokladu základnej úrokovej sadzby ECB (NBS) v danom období,
2~ r~&.eJ návratnosti investicie a 22,00 % daňového zaťaženia,

-~ š-eozecnú hodnotu ročného nájmu pozemku vypočltame podľa vzťahu

‚ Fo±~r.~ R
VSH~p VSHp~J1 ‘ N

+ k) - I [EUR/rok]

všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku (EUR/mi,
C:Skofltná sadzba, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/l00J,
kc‘ef,cient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou Z prijmu, který sa rovná (100±N)/100, kde N vyjadrujú
~-a‘ady spojené s dosiahnutim hrubého výnosu (daň z prijmu v percentách).

-tČ~iot~e predpok~ad~r‘~j návratnosti investicie (16.40) rokov.

.‚a‘4nna úroková sadzba;
:: :~šezrĹa ob~ne ~e~nar~ně cperácie (obchody) sa považuje za základnO úrokovú sadzbu ECB podfa ~ 17 ods 1 Zákona o

cee2,v, ~~io4 et~-o v Slovenskej republike (Zakon c 659/2007 Z z a ďalšich všeobecne zavbznych pravnych

Váhovy priemerzákladnych urokovych sadzieb ECN/NBS

023%
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C. 7012018 UstČ. 9

~
-• L ~

~ECNÁ HODNOTA
hodnota pozemkov bola stanovená metódou poloho ve] difcrenciácie.

- ;~.trtenie pozemku, prístupnosť, všeobecná hodnota stanovená touto metádou objektivne vystihuje
:~u predmetného pozemku v danom mieste a Čase pri jej pripadnom poctivom predaji v bežnom

~- ~iTULACIA VSEOBECNEJ HODNOTY pozemkov a stavieb stanovenej podľa vyhlášky
Z.z._o_stanovení_hodnoty_majetku: _____________________

. Všeobecná hodnota1Nazov (Eur)

c~aný na LVČ. 5510-čiast., kú. Nové Mesto na parc. č. 12780/17 (583 m) 97139,4(

97 139,«

-.iihlená VŠH spolu 97 100,00
- i ~siatsedemtisIcsto Eur

~tE~ECNÁ HODNOTA
- : :- zda nájmu pozemkov bole stanovená výpočtom.

. estnenie pozemkov, prístupnosť, všeobecná hodnota stanovená výpočtom objektívne vystihuje
nájmu predmetných pozemkov v danom mieste a Čase pri jej pripadnom poctivom prenájme v
styku.

~.PITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU pozemku na 1,00 m2 stanovenej
~ky f.iS SR Č. 49212004 Z.z. o stanoveni hodnoty majetku: ________________

. Nájom/M‘J Nájom na 1,00Nazov [Eurlrokl (Eurlrok)

- - :: .oný na LVČ. 5510-čiast., kú. Nově Mesto na parc. Č. 12780/17 8376 8,37(

1~00 m2 zaokrúhlene
~€ntov/m2 a rok

8,38

Vinkler

hcdnc4a n&hnuteľhoali a slavieb. kloró je znaleckým odhadom cli nejp‘avdopodobnejšej terry ku ciňu chcdnolodo, kIon~ by lkalo
ph pmhvom predajr, koď kupu~)ci aj prodŮv$~cl budú kaneť a palrlčnou informovanostbu OpElmOelOU E a predpokladom, že
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotoveriia 02.03.2018
čas vyhotovenia: 12:53:46

5510

PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mapo

Spňsob využ. p. Umiest, pozemku Právny vztah Druh ch.n.
IS I 5

‚‘ba evidovane) na pozemku 12780! lije evidovaný na liste vlastnictva čislo 2288.

zemku:
J4oromje postavená nebytová budova označená súpisným čístom
U
mestnený v za sta vanem území oboe

ku nb je v/astn [korn stavby postaveno] na tomto pozemku (pozemkoch)
adané

/A INĚ OPRÁVNENÉ OSOBY
mano (názov), rodně priezvlsko, ‘fátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnkky podlej
lého pobytu (sídlo) vlastníka

abu: Vlastnlk
ať Bratislava-Nově Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 1 / 1

Osvedčenie o vyhlásani účastníka a nadobudnuti vlastnlctva k nehnuteľnostjam na
základe vydržania podia * 63 zák. Č. 323/1992 Zb., Notárska záplsnica N 4512010, Mz
3710/2010, NCR1s 3811/2010 ze dňa 4.2.2010
Listina a určeni súpisného Čísla Č. Star-1399/2001 ze dňa 07.0L2001,Z.lssos/jo

ov zmysle ~ 66 ods. 2 zákona č.35112011 Z,z, zákona o elektronických komunikáciach V piatnom
ch spoločnosti SWAN, as., IČo: 35580202 spočivajúce v zriaďovanl a prevádzkovanl verejnej
munlkačnej slete a atavani Ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.Č.12780/1,
parc.Č.12780/12, parc,Č,12780/251 v rozsahu vyznačenom podľa GP č.212!2014 podra, Z

v zmysie ~ 66 ods. 1 zákona č. 351)2011 Z.z. o elektronických komunikáclách na parc. CKN Č.
1, 12700/12, 12780/251, 12780/253v prospech VNET a.s., ( ICO: 35 845 007), Z 22270/16
- v zmysle ~ 66 ods. I plam. a) zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, lEK -

avať a prevádzkovaf verejné siete a stavať leh vadenie na cudzej nehnutej‘nosti, na pozemku
č.12780t1 v prospech Slovanet, a.s., (iČo: 35954612), 1-2735/17

z stavieb - garáži podľa PPaSM 172/201 2, 1-1963/2012
zrušeni súpčisla Star-144/2012 -na p.Č. 12780146, 1-3136112

lsúp. čísla 11941 na p.č12781/208 Č.: Star-548/2013 za dňa 29.42013
videnčného člsla PPaSM:j240/20124/2 zo dňa 22.4.2013, 1-8494/13

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

~~ava lit
~~mČ NOVE MESTO

túzemíe: Nové Mesto

STOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNĺCTVA Č.
ovA PODSTATA

Výmera V m2 Druh pozemku
583 Zastavané plochy a

nádvaria

1/2 Údaje platné k: 01,03.2018 18:00
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Naša značka
27561/868L‘201 7JZPJPIFTA

Sankové spojonie
Prima banka Slovensko, a. s.

Sir‘
Pa
sira

osč
2020887385

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NovÉ:
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVĚ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Ocidelenie životného prostredia a úzernného plánovaní“

Bello Iitš
Oddel
poze
Mkstn

Vy b a vnjeJ2Í
Ing. arch. Tatiana Pt

/ 0249253373 / tatiana.pilkov.

Ďzamnopiánovacia iaforn‘Ůcia mestsltej Časti Bratislava — Nové Mesto

‚‘

1k
Ib
V,

Wš l;st číslo/zo dl~a
‚J ‚02.03.2017

L
„
1‘ Wc
VI‚

Žiadateř Bello Eudovit Mgr., Oddelenie právne, podnikateľské, správy]

Z, súpisnychžiadosť zo dňa: 02.08 2017
Parcela Č.; 15115/9, 15115/14, 15115/30, 15115/31, 15115/32, I5115/S

15115/36,15115/37,12780/17, KN C, k. u. Nové Mesto
Lokalizácia y území: ul. Za stanicon

W Urbanistický obvod: 076, 072
Zúmcr: vyhotovenie znaleckých posudkov

V zmyste Ozomného plánu hl. mcsta SR Bratislavy z r. 2007 v zneni neskorších zrní
sparc Č. 15115J~, 15115/14, 15115/30, 15115/31, k. ii. Nové Mesto suČas~ou stabilizovn

‚ plochy zariadeni železničnej dopravy (kód 102).
V

PodPa uvedeného územného plánuje stabilizované územie take úzetme mesta, v ktorot
‚ sůčasné funkčnč využide a piedpok]adá isiú mie;a stavebných zásahov (dostavba‘ prir~

‘ovostavba), psčom sa zásndne nemení charakter stabilizovaného ůzernia, h4teikou a t
‚ stabthzovanom územ; je najm~t charakteristický obraz a propoicie konkrérneho ůzemia~
~ovej vystavbe v stabilizovanom ú~emi akceptovat‘, chrániť a roLvijat Ak nov.

4 charal‘feristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vná~n do nej De,
‚V nuúmorné zat‘nženlc pozemku, nic je mo~né takúto abu v stabltizGvaaom Ozon‚ pnncipom pil stanovení regulácie stabilizovaných území je uplatnenie polliadaviek a regu1~

u7emia na zvýšente kvality proshedia (nielon zvý~enie kvality zástavby, ale aj zvýšente proW

L V zmysle úzernaého piánu hl. mesta SlZ Bratislavy z i. 2007 v ~ienl neskoršlch zsn‘~‘
‚~ sparc. Č. 15115/32, 15115/33, 15115/34, 15115/35, 15115/36, 15115/37 a 12780/17, tt

iozvojového ůzemia urČeného pie občiansku vybavenosť celomest.ského a nadmestskěl
‚ 201), pričom piedmetuým pozemkorn Sparc. Č. 15115/32, [5115133, 15115/34, 15115(1

pnslúcha kód regulácie M, pozemku s parc. Č 12180/17 kód regulácie I
‚

V rámci rozvojového územia je navrhovana nová v5stavba na doteraz neznstavaných ~
f~inkČného využitia abbo zmena spósobu z~stavby velkého rozsahu

‚ — — — __________ .—.—. ____ _____

Jr, IČO
Z~49253 LII 603317

45 529 459
~

:~« bram sk

Pozemky spare. Č. 15115/31 a 15115/35, k. ů. Nové Mesto sú dorkrnit$ ochranným p

Cislo účtu
81(08 5600 0000 0018 0034 7007



E~t~
3x schéma z Uzenuat
lx charakteristika rel
lx cl‘aiakteristika rel
2~ iegulntiv intenz~

Na vedornie
MagIstrát hl mesta
MČ BNM, odd. UK

t3anko\‘~ sp
~ 19 253 III Pnn Urn
~2 J 15 529 459
~-nrnil bannv~bnnm~ah

‘“ bdil, ‚L

-2-

rlsltišně schémy z ůzemnebu Ia SR Bratislavy, regulativy funkčného využitia plčch a regulativy
~ty využita iozvojového trna rev prilohe.

Komplexad ‚nformácic oVal ~~‘ií ziskate nahliadnutím do Územného piánu hl. mesta SR
islavy, iok 2007 ajeho ~ Lzverejnenéna adrese‘
ttn2I(‘vww bi atIslava sk/rn 103 1292/olel 1050195

Táto úzeinnoplánovacia Ir I dátumu vydania, ak nebola schválenä nová územnoplánovacia
rnmentácta alebo zmc® evacej dokumentácie, na základe ktorej bola vydaná. Toto
adienie nenahrádza islava - Nové Mesto k investičrtému zanleru

S pozdi avom

702)
201)



I L ‚J

Ž~ado ť a ůzemnaplanavacw Infornu~cw - pozaniky

Legenda regu!ačného výkresu
Navné cyW~stické trasy

Funkčně využttle úzenila (kód)

[~j obytné území? stabilizované (102)
ůzemia ob6anskej ‘ybavenosti rozvojové (201)

zmiašané územia stabilizované (502)



C. 2 REGULACIA FUNKČNÉI-jO VYUŽITIA PLČJCH

ÚZEMIA OBČIANSRI~J VYBAVENOSTI

I občianska vybavenost lokélneho významu
PODMIENKY FUNKČNÉHQ VYUŽITIA PLŮCI-l

územia areálov a komploxov občianskej vybavenosti celomestského a
konkrětnymi náokmi a charakteristikami podra funkčného zamerania. SiZasťcu ti
vodné plochy akc sú~asť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zaris(
obranu.
Podiel funkcio byvania nesmie prekročit 30% z celkovych podlažnych plčch m
funkčnej plochy.
SPOSÖBY VYLJŽITIA FtJNKČNÝCH PLÓCH

prevládajuco
- zariadenia administratIvy, správy a iladenia

zarladenia kultury a zábavy
zariadenia cirkv~ a na vykonavanle obradov

- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
- zariadenia verejného stravovania

~- zariadenia obchodu a siužieb
zariadenia zdravotnictva a sociélnej starostlivosti

- zariaderiia školstva, valy a výskumu
pripustne
V územl je pripustné umiestňovaE najmä:
- integrované zarladenia občianskej vybavenosti
- areály vorného Času a multifunkčně zarladenia
- ucelove zanadenia verejnej a štátneJ spravy
- zeleň Ilniovu a plosnu
-zarladenla a vedenia teclirgckej a dopravnej vybavenosti pro obsluhu ůzemia
pripustne v obmedzenom rozsahu
V území je prlpustné umlesülovať v obmedzenom rozsahu najmä:
- bývanie v rozsahu do 30% Z celkových nadzeniných podlažnýcli plóch funkčn~ plot

zariadenia športu, telovýchovy a vorného času
vedecko — technické a technologická parky
vodné plochy ako sučast‘ parteru a plÓch zelene ‚

zariadenia drobnych prevadzok vyroby a služieb
zariadenia na separovaný zbor komunálnych odpadov miestneho významul
odpadov s obsahom škodlivin z domácnosti

neprlpustně
V územi nie je pristupné umiestňovať najm~ :
- zariadenia s nagatlvnymi účinkaml na stavby a zarladenia v leh okoli
- rodInné domy
- areály prlemyselných podnikov, zarladenla priemyselnej a poInohospodárskeJ
- skladově areály, distribučně contrá a logistické parky, stavebné dvory
- autokempingy
- stavby na indlviduálnu rekreáciu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem pripustných v obmedzenom rozsahu

tranzitně vedenia Lechnickej vybavenostI nadradeného významu
- stavby a zariadenia nesúvislace S ~nkciou ‚

‚

1~zomný plán hiavněho mesta SR Bratislavy— ZaD 05

202

I
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I
I
I
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I
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I
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L
I



.ew~I‘BlilJuINIIIflh!uiISiI
Viacpodiažná bytová bytová domy - rozvofnoná zástavba
zástavba

OV coiomostskóho a
nadmestského významu

Zmie~ané územla
bývania a občianskej
vybavenosti
Zmtešané územla
obchodu, výrobných

_______________ a nevýrobných služlcb
Viacpodlažná bytová
zástavba

201 OV celdmestská a
nndmestskěho významu

601

602

2,4 101

501 Zmiešaně ůzemla
bývanla a obč~anst<ej

bavenosti
201 OV cetomestsicáho a

nadmestsicóho významu

J 2,7 201 OV cOtOrnOst$kého
a nadmestského ____________

významu

501 Znilešaná územla
bývania a občianskej

~~?~oncati
K 3,0 201 OVceiornostského a

nadmestskěho významu zástavba formou výškových cbJoktov v uzlových

priestoroch mestskej štruktúr,j a v rámci colo]
hierarchie mesických centler

601 Zmiešaně územia zástavba niestskéjio typu
bývania a občianske)

bavenosti
L 313 201 OV ceiomestského a zástavba formou výškových obJektov v uzlových

nadmostskólio významu priesloroch mesteka] štruktúry a v rámci colej
hierarchie mostek ch centior

intonzlvna ~stavba OV v priestorocli V dopravných
_____________________ uziov medzlnárodnúho významu

601 Zmiešunů ůzonhja rozvoľnená zástavba
~ bývanla a občianskej

bavenosti

Úzamný pián hiavného motta SR BratIslavy — ZaD 05 ‘

;~ťIbIe;

502

OV areálového charakteru (napr. stredné ško~y~
zástavba mcstskěho typu
rozvofnená zástavba
zástavba mestskóho typu

zariadenla areálováho charakteru, komplexy

2,1 101

I

0,25 ________

0,24 030
0,36 O3C
0,30 025

-~_

0,34 0[25

0,36

0,23 ~bytová domy - rozvoFnoná zástavba

0,21
intenzfvna zástavba charakteru obchadných 0,52
a kuttůmo.spoločonsi~ýoh kcmploxov

zástavba mcstokěho typu 0,35
zarladanla areálověho charakteru a komple~‘ 0,30
S nárokem na ~‘šši padiel zeleno (napr.

_______________________ zd rava tn Í Lve)
Zmiešaná Ozemia zástavba mastskěho typu 0 35
bývanla a obČlanskaj oso
wbavenosti ‚

Zmiešanó úzenita zástavba areálového charakrejij, komplexy 0,35
obchodu, výrobných
a nav ‘robs, ‘oh siužieb

Víacpodlažná bytová bytově domy - rozvoYnená zástavba 022
zástavba ______ 0,20

zástavba mestskěho typu

cantrotvomá zástavba mootského typu

zástavba mestskóho typu
zástavba formou výškových objektov v uzlových
pliesterech mestskeJ Struktúry a v rámci cele)
hierarchie meetských cantier
zástavba mestskěha typu

030

025
030

025 I
030

020

0~22
0221:

025 ľ

o~15

030

0,30

0,40
034

komplexy Ov -

0,36 0.20
O‘30 0.25

0,30 0,1f :

0.70 0.~
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M 3,5 u ‚rýŠko~ch obleklov v uzlových 0,30 0,25
~“estskoJ štwktury av rams‘ celej

kvch_contier ______________ ______________

‘~ a OV no uzcniiacli
.- cu zolažcu (na sanovanych

skvrn_zamorenhrn_podlozia) _____________ _____________

ba OV V pnestoroch V dopravnych
dného_v‘vznarflu‘ ____________

‘ “ba __________ _________

- ello typu na uzemlach
nou zMažou (na sanovaných

skvrn_zarnorenirn_podloha _____________

..‚vba OV V pnastorcch V dapravnych
_______ ______ dneho Vvznamu _________

pr~.dpriestc—3 r.5 stanica Filiálka, Zelozntdná stanhea Nové
stanica ~‚ lJ~

“zastavba V L. r a úzernla) — Klingerka

Tah.3 Reo ‚ pro vonkajšie mesto — mestskó časti: Podunajské
Biskupico,V iiii, Devínska Nová Vos, Záhorska Bystrica, Rusovce,
Jarovcoacu ‘ . _______________________________

‘ ~~T
‘ ‘U -muk ‘ mip, ~

A 0 2 nad 1000 m2 0,20 0,60
_______________ 600- 1000 __________ __________

B 0, 480.60Cm‘ ___________ ___________

600- 1000 ni2 __________ __________

nad ‘1000 nř ___________ __________

. nakuprych a obsIužnych cantier

C 0,6 400_600rn‘ ________ _________

500 -_1000 ni‘ ____________ ___________

-_mamky_300-450 ni2 _______ _________

ozemky_450_mÁ ____________ ___________

~ char <taru, nákupna a
a šraciflckó zariadenla OV

____________ c_ntiar ____________ ____________

redl zástavby rodinných domov

D 0. t0vba RD —pozemky 180- 240 0,45 0,20
;. ________________________________________________ __________________ ________________

“svého charakteru, kompio~‘ 050 0,10

. cdl zastavby RD 0,30 0,30

-ného charaktoru, kompic 0,40 0,15

Územný pián iilavného mesta SR Bratislavy—ZaD 05

0,213

0,52

0,6

0,27
0,38

0.50

0.25
0,10

0,10

0,35
0,25

0,30

Mesto,

0.22
0.25
0,23
0,15

0,4

0.25
0,22
0,32
0,60
0,30
0,30

0,30
0,30

0,32
0,30
0,45

0,30
0,23
0,30

Autobusová

0,40
0,40
0,40
0,60
o,ib

0,40
0,40
0,25
0,20
0,35
0,30

0,25
0,30

0.30
0,25
0,15

0,20
0,25
0,25

‘--rerniw snfl . 450 ni‘
—‚

~su nákupných, kultúmo
-~-si a cbsbužných centier,
~a‘aá!ová zariadenia
~astsRéha typu
tz‘otnaná
-‘~h centier

C úplné znen~c -
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Pc~~riiok na parc. KN Č. I 2760117 evidovaný na LV Ó. 55 Ü-v i~-t~. - —t ~- a ~hn~n~ --‚n- ~Ji~to, incstsk;~ cavť BraUslava Nová Mesto,
okrvs E~~-~aia
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znale.~ :c~ook som vypracoval ako znalec zaplsaný v zozname znalcov, tlniočnikov a prekladaterov, klorý vedie
Mirns:~ t:~avodljvosti Slovenskej republiky pre odbor 37 OO 00 Stavebnictvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné s~avby,
37 Q~ nodrioty nehnutefností, evideričné člslo znalca 913 776. (

Znale: : :~ i:o~ jev denrilku zaplsaný pod čislom 7012018.
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