
MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie právne, podnikalel‘ských činnosti evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Váš list Číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/t/e
15.04.2016 13550 4309/2016/PRJBENL Beňo Ľudovít Mgr.

02/49 253 389

Vážená pani Vrbová,

podľa výpisu z LV Č. 2288, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre
k.ú. Nové Mesto ste podielovým spoluvlastníkom stavby-administratívna budova, ktorá je
postavená na pozemku parc. Č. 12780/17, zastavaná plocha 583 m2.
Pozemok parc.č. 12780/17, k.ú. Nové Mesto, je vedený
katastrálnym odborom na LV Č. 5510 na výlučného vlastníka
Mesto.
Ako spoluvlastník stavby nemáte k pozemku, na ktorom je stavba postavená užívacie právo,
ktoré mestská Časť Bratislava Nové Mesto pre takéto prípady zriad‘uje na základe nájomnej
zmluvy.
Vzhľadom na uvedené Vás vy z ý v a m e, aby ste sa v lehote do 15.05.2016 dostavili na
miestny úrad mestskej Časti Bratislava Nové Mesto za úČelom dohodnutia podmienok, za
ktorých bude uzatvorená nájomná zmluva na pozemok parc.Č. 12780/17. Termín a Čas stretnutia
si dohodnite na tlf. Čísle uvedenom v záhlaví tejto výzvy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade neuposlúchnutia tejto výzvy, budeme nútení bezdóvodné
obohatenie, ktoré Vám vzniká užívaním predmetného pozemku bez právneho titulu, vymáhat‘
súdnou cestou. ĺ

čh54~ MESTO
‚~5i ni jaci BraUslava
)undcka I, b52 9t Bratislava

Ing. Mgr. Ľubomír BANÍK
prednosta MU BANM

IIII

Vrbová Marcela

Kulíškova 9
831 04 Bratislava 3

Vec:

Bratislava
15.04.2016

Okresným úradom Bratislava,
mestskú Časf Bratislava Nové

S pozdravom

Prílohy: LV Č. 5510 k.ú. Nové Mesto

/

e/fax Bankové spojenie číslo účtu ičo Stránkové dni
02/49 253 ! Ii Prima banka Slovensko, a. s. SKO8 5600 0000 0018 0034 7007 006033! 7 Pondelok 8°° - 1 2°°
02/45 529 459 Streda 8°° - 1 200
e-mail: banm@banm.sk Dič Piatok 8°°- 12°°
www.bai~m.sk 2020887385
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

i‘~rvwy OMn 8RATISLAVA
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2 ~. 04. 2016
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Pt4ir.hy: Wbavvia:

Ing. Pavel Špička

Bartošková A/10
83 1 04 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
15 .04.20 16

Vec;

Naša značka
13550 4309/2016/PR/BENL

Vážený pái~ špička,

podľa výpisu z LV Č. 2288, vedeného Okresným úradorn Bratislava, katastrálnym odborom, pre
k.ú. Nové Mesto ste podielovýrn spoluvlastníkorn stavby-administratívna budova, ktorá je
postavená na pozemku parc. Č. 12780/li, zastavaná plocha 583 rn2.
Pozemok parc.Č. 12780/17, k.ú. Nové Mesto, je vedený Okresným úradorn Bratislava,
katastrálnyrn odbororn na LV Č. 5510 na výlučného vlastníka — mestskú časť Bratislava Nové
Mesto.
Ako spoluvlastník stavby nemáte k pozemku, na ktororn je stavba postavená užívacie právo,
ktoré rnestská časť Bratislava Nové Mesto pre takéto prípady zriad‘uje na základe nájomnej
zrnluvy.
Vzhľadorn na uvedené Vás vy z ý v am e, aby ste sa v lehote do 15.05.2016 dostavili na
miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto za úČelorn dohodnutia podmienok, za
ktorých bude uzatvorená nájornná zmluva na pozemok parc.č. 12780/17. Termín a čas stretnutia
si dohodnite na tif. Čísle uvedenom v záhlaví tejto výzvy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade neuposlúchnutia tejto výzvy, budeme nútení bezdóvodné
obohatenie, ktoré Vám vzniká užívaním predrnetného pozemku bez právneho titulu, vymáhaf
súdnou cestou.

Ing. Mgr. Ľubomír BANÍK
prednosta MU BANM

t/fax
02/49 253 III
02/45 529 459
e-mail: banrwüibanm.sk
ww .banm.sk

Stránkové dni
Pondelok 800~ 1200
Streda 8°°- 12°°

DIČ Piatok 8°°- 12°°
2020887385

Vybavuje/t/@
Beňo Ľudovít Mgr.
02/49 253 389

Bratislava
15 .04.20 16

S pozdravorn

Prílohy: LV Č. 5510 k.ú. Nové Mesto

MS~KÁ ~tZr E~AflSl.AV4- NOVÉ ME~Q
Mle5tny úrad Bratisiava

.)unácka 1, 832 91 Bratislava

V
!‘,

]3ankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

číslo účtu ičo
SKO8 56000000001800347007 00603317 13°°- 1700
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Ing. Ľudovít Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava
Ing.arch. Pavel Spička a Marta Spičková, bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
oddelenie právne, podnikatel‘ských Činností,
evidencie súpisných Čísel a správy pozemkov
Junácka 1
832 91 Bratislava

Vec: Pozemok pod nehnutel‘nosťou

Na našu žiadosť o odkúpenie pozemkov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ste nám
listom I vaša značka 379 15/85612017/PRJBENL I, ktorý podpísal starosta mestskej časti pán
Mgr.Rudolf Kusý, oznámili, že vzhFadom na ešte len spracovávanú urbanistickú štúdiu
predmetnej lokality a tým nedoriešenú účelovosť územia Zátišie, by nebolo konštruktivne
odpredávať dotknuté pozemky, o ktoré sme žiadali. Toto Vaše stanovisko chápeme a
akceptujeme.

Zároveň poukazujete na potrebu riešif vzťah medzi mestskou časťou a nami, ako vlastníkmi
nehnuteľnosti, nachádzaj úcej sa na pozemku mestskej časti.

V tejto fáze, ked‘ ešte nie je doriešená urbanizácia prostredia, navrhujeme vyriešif vzťahy
len odpredajom pozemku pod nami vlastnenou budovou.
Ideo pozemok parcelné číslo 12780 17 vo vlastnictve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Na pozemku je postavená nebytová budova označená popisným číslom 1099,
evidovaná na liste vlastnjctva 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 špička a Marta Spičková, bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava. Celková
výmera pozemku je 583 m2.

Veríme, že takto získané finančné prostriedky by aspoň čiastočne pomohli riešiť rozvojové
projekty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V Bratislave 18.12.2017 Ing. Ľudovít Vrba
Ing.arch. Pavel Spička

21. 12.

ĺ
2017
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava Ill Vytvorené cez katastrálny portál
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 28.02.2018
Katastrálne územie: Nové Mesto Čas 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. limiest. stavby

1099 12780/17 15 Administrativna budova
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1099 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5510.

Legenda:
Druh stavby:

15- Administrativna budova
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤB: VLASTNÍC/A INĚ OPRÁVNENĚ OSOBY
Por. číslo Pr!ezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísJo (IČO) a Spoluvlastnícky po dlel

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:
1 Vrba Ľudovít r.

Dátum narodenia:
Titul nadobudnutia

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

10, Bratislava, PsČ 631 04, SR
Dátum narodenia: 24.09.1940 Dátum narodenia:

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-3312193 Zo diía 14.12.1993 - Vz 598/93

ČÁSŤC: ŤARCHY
Bez zápisu.

lné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu.

Vlastník
Vrba, Ing., Kulíškova 9, Bratislava, PsČ 821 08, SR

03.07.1952
Osvedčenie o dedičstve 38D/141/2016~44 zo 06.09.2016, Z-19791/1 6

1 /2

1/2

11.06.1 942

Bez zápisu.

Informatívny výpis 1/1 Údaje platné k: 27.02.2018 18:00



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI
Okres: Bratislava Ill Vytvorené cez katastrálny portál
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 28.02.2018
Katastrálne územie: Nové Mesto Čas vyhotovenia: 09:18:49

ČIASTQČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 5510
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ. p. (Imiest. pozemku Právny vzťah Druh olin.
12780/17 583 Zastavanéplochya 16 1 5

nádvoria
Právny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 12780117 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2288.

Legenda:
Spůsob využívania pozemku:

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemokje umiestnený V zastavanom území obce
Prévny vzťah:

5- Vlastník pozemku nieje vlastnikom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)
Ostatné parcely nevyžiadané

ČASŤB: VLASTNÍC/A INĚ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podle!

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
I Mestská čast‘ Bratislava-Nové Mesto, ‚Junácka 1, Bratislava, ~sČ 832 1 / 1

91, SR
iČo:

Titul nadobudnutia Osvedčenie o vyhláseni účastníka o nadobudnuti vlastnictva k nehnutel‘nostiam na
základe vydržania podIa ~ 63 zák. č. 32311 992 Zb., Notárska zápisnlca N 45/2010, Nz
371012010, NCRIs 3811/2010 zo dňa 4.2.2010

Titul nadobudnutia Listina o určeni súpisného čísla č. Star-1399/2001 zo dňa 07.06.2001Z-15505I10

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:

I Vecné bremeno v zmysle ~ 66 ods. 2 zákona č.35112011 Z.z. zákona o elektronických komunikáciach v platnom
zneni v prospech spoločnosti SWAN, a.s., IČO: 35680202 spočívajúce V zriaďovaní a prevádzkovani verejnej
elektronickej komunikačnej siete a stavani ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č.12780/1,
parc.č.12780!11, parc.č.12780/12, parc,č,12780/251 v rozsahu vyznačenom podIa GP č.212/2014 podľa, Z
12865/14

I Vecné bremeno v zmysle ~ 66 ods. I zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách na parc. CKN č.
12780/1, 12780111, 12780/12, 12780)251, 127801253v prospech VNET a.s., (IČO: 35845007), Z 22270/16

1 Vecné bremeno - v zmysle ~ 66 ods. I písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, ZEK
oprávnenie zriad‘ovat‘ a prevádzkovať verejné slete a stavať ich vedenie na cudzej nehnutel‘nosti, na pozemku
registra C KN parc. č.12780/1 v prospech Slovanet, a.s., (IČO: 35954612), Z-2735l17

mé údaje:

I Zápis GP-l 0212010
I Zápis žiadosti o výmaz stavieb - garáži podľa PPaSM - 172/2012, Z-196312012
I Zápis rozhodnutia o zrušeni sůp.čísla Star-14412012 - na p.č. 12780/46, Z-3136112
I Rozhodnutie o zrušení súp. čisla 11941 na p.č.I278I/208 č.: Star-54812013 zo dňa 29.4.2013

Potvrdenie o zrušeni evidenčného čísla PPaSM:1240/2012-4l2 zo dňa 22.4.2013, Z-8494/13

Poznámka:
Bez zápisu.

lnformatívny výpis 1/2 Údaje platné k: 27.02.2018 18:00



Znalec: Ing. Peter Vinkler, Čerešňová 31A, Chorvátsky Grob, PsČ 900 25, tel. 0905 639 299
znalec v odbore stavebnlctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteřnocti, pozemné stavby

evidenčně ČÍslo 913 775

Zadávateľ znaleckého posudku: Ing. Ľudovit Vrba, Kuliškova 9, Bratislava, PsČ 821 08.

Číslo spisu (objednávky): ústna objednávka.

ZNALECKÝ POSUDOK
čĺsio 7012018

vo ved stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku na pare. KN 6.12780/17 ako i výšky “obvyklého“ nájmu na
1,00 rvi2 pozemku na parc. KN-C Č. 12780/17 evidovaných na LV Č. 5510-čiastočný, pri ulici Zátišie, v

katastrálnom území Nové Mesto, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava Ill., pre účel

9 zaniýšľaného provodu resp. stanovenia výšky “nájornného“ za užívanie pozemkov.

t

Á

Počet hotov (ztoho priloh): 21(10)
Počet odovzdaných vyhotovení: 3

V Bratislave dňa 03.03.2018.



5. Podklady na vypracovanie posudku:
5.1 Dodané zadávatej‘om:
> Uzemnoplánovacia informácia na predmetné pozemky ohľadom funkČného vyLižitia pozemkov v zmysle Uzemného

plánu Hl. mesta SR Bratislavy..., zo dňa 11.08.201 7.

5.2 Získané znalcorn:
>- Výpis z katastra nehnute(nosti, Č. 551 0-Čiast., na parc. registra “C“ Č. 12780/1 7, k.ú. Nové Mesto zo dňa 02.03.2018,

vytvorený cez katastrálny portál GKU Bratislava.
> Kápla z katastrálnej mapy, mapový listě,,‘., k.ú. Nové Mesto zo dňa 02.03.2018, vytvorený cez katastrálny portál

GKU Bratislava,
> Obhliadka skutkového stavu nehnutefnosti vykonané dňa 28.02.2018.
> Ponuka realitných společnosti v danej okalíte ohfadom predaja a prenájmu pozemkov.

6. Použitý právny predpis:
> Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
> Zákon Č. 38212004 Z.z. o znalcoch, tlmočnlkoch a prekiadateroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
> Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 490/2004 Z.z. kterou sa vykonáva zákon Č. 382/2004

Z.z. o znalcoch, tlmoěnikoch a prekladaleľoch a o Zmene a dopineni niektorých zákonov.
> Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 500/2005 Z. Z. z 26. októbra 2005, ktorou sa meni a

dopiňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 490/2004 Z. z., kterou sa vykonáva zákon Č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočnlkoch a prekladateľoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

> Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky č. 3312009 Z. z. z 9. februára 2009, kterou sa meni a
doplňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 490/2004 Z. z., ktorou Sa vykonáva zákon Č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoČníkoch a prekiadateroch a o Zmene a doplneni niektorých zákonov.

> Vyhláška Ministerstva spravedlivosti Slovenskej republiky Č. 254/2010 Z. Z. Z 18. mája 2010, ktorou sa meni a
dop[ňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. O VŠH majetku v znenl
neskoršich predpisov.

Ý

‚

:.
> Zaxon NR SR c 182/1993 Z z o vlastnictve bytov a nebytovych pnestorov v zneni neskoršich predpisov
> Manse Vyparina a kol Metodika vypočtu všeobecnej hodnoty nehnuteínosti a stavieb Žilinská univerzita v EDIS

2001 ISBN 80 7100 827 3

S Osobitné poziadavky zadavatela
> Neo&ivznesene

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 213/2017 Z. Z. Z 24. augusta 2017, kterou sa meni a
dopíňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. O VŠH majetku v znení
neskoršich predpisov.
STN 734055 - VýpoČet obslavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v zneni neskoršich predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Č. 79/1 996 Z‘z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR o katastri nehnutelnosti a o zápise vlastníckych a mých práv k nehnuteľnostiam (katastrálny Zákon) v zneni
neskoršich predpisov.

> VyNáška Federálneho štatistického úradu Č. 124/l 980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných
prác výrobnej povahy
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky Č. 128/2000 Z.z., ktorým se vyhlasuje Klasilikácia stavieb.

Znaiecký posudok 6.70/2018 List Č. 2

L ÚVODNÁ ČÁSt
I tJloha znalca
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku na parc. KN Č. 12780/17 ako i výšky “obvyklého“ nájmu na 1,00 m2 pozemku
na parc. KN-c Č. 12780/17 evidovaných na LV Č. 5510-Čiastočný, ph ulici Zátišie, v katastrálnom území Nové Mesto,
rnestsků casť Bratislava Nové Mesto okres Bratislava Ill

2. D&tum vyžiadania posudku:
25.02.2018.

: 3, Dátum, ku ktorěmu je vypracovaný posudek (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):
28.02.2018.

4. Dátum, ku ktorému sa nehnutel‘nosťalebo stavba ohodnocuje:
03.03,2018.

*



: r :~:dok Č. 7012018 Listě. 3

: : ~.. -a ~torý sa má znalecký posudok použiť:
:: .. :.‚ :L-~:~rc:hnIJternosti resp. stanovenie ~šky ‘nájomného‘ za uživanie pozemkov na 1,00 m2.,‘

H POSUDOK

. SEŮaECNÉ ÚDAJE

--.:-- p:Jzitejmetódy:
: .~ .~n‘.~ky Ms SR Č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použité je metóda polohovej

‘: ‚: 2cužide výnosovej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nis je možné, pretože pozemok
:; - _:: ~-‘rc~raný výnos formou prenájmu‘., Porovnávacia metáda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z

: Jc~talku podkladov prs dano lokalitu, rozlohu, využitie a ~p pozemkov,

. ‘.‘a ‘tnickc‘ a evidenčně údaje :
- : i;tu vlastnlcwa Č. 5510-Čiastočný kú. Nové Mesto, obec 8ratislava . mestská Časť Nové Mesto, okres

: a:‘:iava III.

~j3tková podstata:
Í LOZ -y ‘Pk~f~ ‘Q:evidovan‘ na mape u~Qvéhgoper~ty

r: Č 12780/17 o výmere 583 m2 Zastavené plochy a nádvorie 18 1 5
‘./‘. wfah k stavbe evidovanejna pozemku 12780/17 je evidovaný na liste vlastnic~a ČIsto 2288,

.. :‘ iu pozemku
: - Cozemok, na ktorom je postavená nebytové budova označená súpisným Číslom,

.;~~‘z:tnenia pozemku
- - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce.

- ‚ _ . ‘.nrel,o vzťahu
: - Vlastnik pozemku nieje vlastnlkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch).

E. Vía~tnici aině oprávnené osoby:
. - :‘inik právneho vzťahu: Vlastník

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PsČ 832 91, SR
iČo ‚.‚

Spoluvlastnicky podiel: lil

Titul nadobudnutia;
‘:1-i‘ LV v prilohe ZP

: obhliadke a zamerani predmetu posúdenia:
:. c-thl-adka spojená s miestnym šetrenim vykonaná dňa 28.02.2018,

dokumentácia, naji-ná porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so
.~z6ným stavom:

a;Macia mi bole poskytnutá a bola porovnaná so skutkovým stavom. “Šetky rozmery nchnuteľností a
ebralé z LV, z kópie z katastrálnej mapy.

Fa neh,iutel‘nosti, najmŠ porovnanle súladu popisných a geodetických údajov katastra
B~;utobným stavom:
: 3,2 v súlade so skutkovým stavom evidovanom na LV Č. 5510-čiastočný, z kópie z katastrálnej

C Tarchy:
LV v prilohe zP

je.
prilohe ZP
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f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sů predmetom ohodnotenla resp. stanovenia
~obvykIého nájmu na 1,00 in2:
~ Pozemok na parc. KN-C Č. 12780/17, vZÚO Bratislava - m.Č. Nové Mesto, kú. Nové Mesto.
> Nájom pozemku na parc. KN-C Č. 12780/17v ZÚO Bratislava - mě. Nové Mesto, kú. Nové Mesto na 1100 m2.

94 Vy‘nenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, které nic sú predmetom ohodnotenia resp. stanovenia
: ‘~obvyklého nájmu na 1,00 m2:• ~ Ostatně stavby a pozemky evidované na LV Č. 5510. kú. Nově Mesto.

~ Ině nis sú známe.

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a,) Analýza polohy nohnutel‘nosti:
Pozemok tvorí parcely KN-C Č. 12780/17 - zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Nové Mesto, v meste
Bratislava - mestsk~ časť Nově Mesto, okres Bratislava Ill. Pozemok ako celok je rovinatý a je na nich postavená
nebytová budova. Plocha pozemku je pravidelného tvaru. Je možnosť napojenia na všetku dopravno a technickú
infraštruktůru, Dostupnosť centra mesta, která obsahuje zékladnú a vyššiu obČiansku vybavenosť je cca 5-10 min
mestskou hromadnou dopravou. Jedná sa o územie prevažne zastavané prevádzkovými stavbami, skladmi a
občianskou vybavenosťou...

b.) Analýza využitia nehnutel‘nosti;
‚ Predmetom ohodnotenia Je pozemok evidovaný na LV Č. 551 0-čiastočný, kú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská
‘, Časf Nové Mesto, okres Bratislava Ill., ktoré v mysle Ůzemného plánu Hl. mesta SR Bratislava je súČasťou

rozvojového ůzemia určeného ako občianska vybavenosť celomestského významu a nadmestského významu
(kód funkcie 201 a kód regulácie “I“). Momentálne sú využivané ako prlstupové komunikácie, Vzhradom k polohe a

‘ čase je možnosť využitia len pre dané účely.

c,) Analýza pripadných rizik spojených s využívanim nehnuteľnosti:
Okrem ioho, že na predmetnom pozemku je postavená stavba (nebytová budova), ktorého vlastnlk nie je vlastníkem
pozemku postavenom na nej..., nepredpokladárn žiadne ině riziká spojené s využívanlm pozemkov.

. 2,1 POZEMKY

2~1,1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

‘ 2.1.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

2,t1.1.1 Pozemek evidovaný na LV Č. 5510-Čiast., k.ú. Nové Mesto...:

POPIS
Pozeniok tvor[ parcely KN-c Č. 12780J17 - zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Nové Mesto, v meste
Bratislava - rnestská Časť Nové Mesto, okres Bratislava Ill. Pozemok ako celok je rovinatý a je na nich postavená
nebytová budova. Plocha pozemku je pravidelného tvaru, Je možnosť napojenia na všetku dopravnú a technickú
infraštruktúru. Dostupnosť centra mesta, ktorá obsahuje základnú a vyššiu občiansku vybavenosť je cca 5-10 min
mestskou hromadnou dopravou. Jedná sa o územie prevažne zastavané prevádzkovými stavbami, skladmi a
oóčianskou vybavenosfou...
Predmetom ohodnotenia je pozemok evidovaný na LV č. 551 0-ČiastoČný, k,ú. Nově Mesto, obec Bratislava - mestská

: . časí Nově Mesto, okres Bratislava Ill., ktoré v zmysle Územného plánu Hl. mesta SR Bratislava je súČasťou
rozvojového územia určeného ako občianska vybavenosť celomestského významu a nadmestského významu
(kód funkcie 201 a kód regulácie “I“). Momentálne sú wuživaně ako pristupové komunikácie, Vzhradom k polohe a
čase ~ možnost‘ využitia len pre dané účely.
Ma me&netnom pozemku je postavená stavba (nebytová budova), ktorého vlastnik nie je vlastníkom pozemku

na roj~..

VŠEOBECNE
:‚ Za základně chasakteristiky zhodnotenia územiaje potrebné považovat‘:

s;ěrct ~t‘ytdaa uzemra tj funkčně využitie
ames ~mat ) vyuzitia uzemia

Variate VJtJŽIIU ‘nemra je micra exploatacie funkčnych ploch zástavbou vyjadrená množstvom zastavby na jednotku
zatne pkrarry ‘~yjedrená Je relativnymi ukazovatetmi intenzity vyuzitia uzemia ktore je potrebné respektovať ako
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. Uiazovateľmi intenzity využitia územia: index podlažnýcl, plóch, index zastavených plóch si) stanoven4
lne pripustná hranice miory využitía územia.

charakteristiky intenzity využitia územia treba uvažovať index objemového zaťaženia všetkých funkčných
dzovanom územ! hustotu zamestnanosti a hustotu bytov. Pre zabezpeČenie potrebného rozsahu zelene

d plnkovej zeleno) v regulovanom územ! za uplatňuje koeficient zeleno.
regulatívov - ukazovaterov intenzity využitia funkěných plóoh v posudzovanom území:
ažných plóch (IPF‘), udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti záslavby k celkovej

zeného územia funkčnej plochy, pnp. jej Časti. J0 formulovaný ako maximálne pnlpustná miera využitia
u tohto ukazovatera je zrozumiteľnosť a jednoznaČnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť

ch nadvázných ukazovatefov kritérii a odporúčanl,
vaných plácli (IZP) udáva ponier súčtu zastavaných plóch vo vymedzenom území funkčnej plochy, pnp.
ovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na poloho a význame konkrétneho územia,
rikČného využitia a na druhu zástavby,

zeleno (1(Z) udáva pomer medzi zapoČilateínými plochami zeleno (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad
konštrukciami) a celkovou výmerou vymecizeného územia, V regulácii stanovuje nároky na minimálny

i v rámci regulovanej funkčnej plochy a pósobí vo vzájomnej previazanosti S vlasinou funkciou. Stanovený
z vi lost! na spósobe íunkČného využitia a poloha rozvojového územia v rámci mesta, podiel zapoČitateíných

v uzemi (m2) = <Z x rozloha funkČnej plochy (m2).

kladných pojmov:
plocha stavby je plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcii najrozsiahlejšej
nlmateFnej nad terénom do vodorovnej roviny.
plocha je súčet plčch všetkých podlaží objektu vrátane ohraničujúcich konštrukcií. Pni bilancovaní
óch sa uvádza zvlášť podlažná plocha nadzemnej a podzemnej Časti objektu.
nó podlažio sa považuje každé podlažie ktoré má úroveň podlahy v pniemere vyššie ako 800 mm pod
veného pniľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhradom na terén
~jmenej štyri reprezentativne body po obvode posudzovaného podlažia. V pripade pravouhlóho pĎdorysu

. v zložitejších pripadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhfadom na terén.

ně posúdanio rozvojových území na úrovni požadovaného spracovania úzomných plánov zón a $
ucich Územnopíánovacich podkladov je potrebné v podrobnejšleh stupňoch ÚPD a (iPF‘ sladovat‘ aj

charakteristiky pro posúdenie nárokov a dopadov novej výstavby najmä na systémy dopravy a
J !nfraštruktúry. UPN mesta vzhl‘adom na mierku spra coven/a doplňujúce charakteristiky nereguluje.
cti dúvodov je žiaduce, aby v územnoplánovacích dokumentoch na úrovni zón boli uvedené aj dopíňujúco
;stíky

!; bjemovóho zaťaženia územia na ha (lZÚ) je ukazovateí intenzity využitia územia, ktorý vyjadruje pomer
tavebného objemu zástavby (jej nadzemnej aj podzemnej časti) v m3, k celkovej výmere vymedzeného

ha. Je ako významný ukazovater uplatnený pni stanovovaní nárokov mimy využitia územia v centre mesta, lebo
; aj nároky na rozsah podzemnej Časti zástavby. Kedže prostrednictvom tohto ukazovateľa je možné

ho stanoviť rámcový objem zástavby v rozvojovom územ!, je podkladom pro orientačně odvodenie nadvázných
{napr. energetických),

ota zamestnanostl (HZ) je uplatnená (v tomto pripade) ako potenciál pracovných priležitostl na ha konkrétneho
ého územia. Predstavuje jednu z hlavných charakteristik centra mesta,

J zníc ukazovatel‘ov intenzity využitia územia pro výpočet kapacítv území:
ová výmera podlažnej plochy nadzemnej Časti zástavby v regulovanom území (v m2) = PP x výmera

něho územia (v m2),
vymera zastavanej plochy objoktmi v regulovanom území (v m2) = IZP X výmera vymedzeného územia (v

bjorn nadzemnej aj podzemnej Časti zástavby (v m3) = lZÚ (v m3lha) x výmera vymedzeněho územia (v

J n plácli zeleno vo vymedzenom Ůzem! = KZ x výmera vymedzeného územia (v m2).

J m stanovenia regulativov intenzity využitia územia v územnom pláne je vymedzenie základných
tabilnejších vstupov umožňujúcich uplatniť systematické postupy pni ích návrhu.

Š I nzlty využitia územia vychádza z troch základných - východiskových vstupov:
nkcie a charakter zariadenl, ktorě ju reprezentujú,

rozvojového územia v mesto,
územia.

z hľadiska intenzity využitia územia sú navrhované rozvojové územia do roku 2030 o výmere nad
rbanistickými funkciami <Číslo a názov funkcie):

ba obytného územ/a
vba obytného územ/a

t‘eelomestského a nadmestského charakteru
lokáJneho významu



Ii #g;.‘._-:

stacky posudok Č 7012018 List Č 6

— asLvb~,Č,~é centra sklady stevebn,ctvo
Sport t&ovychova a vofriy Čas
Zrn,ešane uremia byvarna a obč‘anskej vybavenost,
Z‘nfešaflé uremia obchodu vyrobnych a nevyrobnych siuž,eb

~*vé územia týchto funkcií, ak splňajú kritérium výmery a návrhového obdobia, sú na celomestskej úrovní
Ů regulativy Intenzity využitia územřa, ktoré sQ vyjadrenim kritérii rozvoja pre konkrétny typ územia V územnom
~sts, Poloha regulovaného rozvojového územia v meste sa uplatňuje v diferencovaní nárokov na intenzitu
Pctrebné je rešpeklovať nároky na intenzitu využitia územia pre konkrétnu urbanistickú funkciu a jednotlivé

a v závislosti od polohy v meste. Pochopenie a rešpektovanie hodnotových vzťahov v území je jedným Zo
‘oh predpoklacjov kvalitného návrhu rozvoja mesta a musí byť akceptované v stanovených regulativoch miery
hernia. Z tohto dčvodu treba rešpektovať rozdelenie územia mesta na tn základné urbanistické celky: centrum,

~‚ mesto a vonkaJ&ie mesto.
he využitia územia je potrebné zohradnit‘ základné charakteflstické špecifiká jednotlivých urbanistických
hernia mesta:

vin : Ivon ho mestská Časť Staré Mesto,
inémesto: tvoria ho meslskě Časti Ružinov, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka,
Wšie mesto: tvorla ho mestské Časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača, Vajnory, Devín, Devinska Nová Ves,
ks, Záhorská Bystrica, Lamač, Rusovce, Jarovce a Čunovo,

nWovanl nárokov na intenzitu vyuzitia uzemia za zohfadňuju charaktenstické špecifiká jednotlivych urbanistickych
!ůzsmia mesta :
centrum bloková zastavba s vysokou microu polyfunkcie, vyška zástavby rešpektujuca siluetu a zohtadňujuca

tklať prostredia, nároky na niešenie podzemia, požiadavky na formovanie parteru, zabezpečenie parkovania ako i
technického a prevádzkového vybavenia územia podzemí,

tra vnútorné mesto: kombinácia blokovej, solitérnej a výškovej zástavby, uplatnenie dominánt, možnosti rozvoja
torých foiíem bývania, možností uplalnenia aj zariadeni občianskej vybavenosti areálovej ako aj vybraných druhov

‘cnkajšie mesto: široké uplatnenie funkcie bývanía aj s možnosťami uplatnenia rozvofnenej zástavby 5 nižšou
a zástavby rodinných domov (až Po vidiecky charakter pničlenených obcí), možnosti lokalizácie

nákupných centier, zariadení obČianskej vybavenosti s vyššími nárokmi na plochu pozemkov, ako aj
žnosti pre lokalizáciu výrobných podnikov,

wé tJzernie je uzemie mesta v ktorom uzemny plan navrhuje
ýslavbu na doteraz nezastavaných plochách,

zmenu funkčného využitia
způsobu zástavby veľkého rozsahu,

ované úzernieje územie mesta, v ktorom územný plán:
táva súČasné funkčné využitie,
tdada micru stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb prislavieb nadstavieb prestavieb a novostavieb
a zásadne nemeni charakter stabilizovaného územia,

-vhs: zmena už dokončenej stavby, ktorou sa zväČšuje jej objem pnistavbou, nadstavbou; v pripade areálových
b doplnenin, komplexu objektov o stavby, ktoré svojou veíkosťou a funkčnou náplňou zásadne
his charakter areálu;

dztavba: pristavbami sa stavby půdorysne rozširujú a sů navzájom prevádzkovo spojené 5 doterajšou stavbou;
adzta,ba zmena uz dokončenej stavby ktorou sa zvacšuje objem stavby vytvorenim ďalšich podlaži alebo podkrovia
rasiavba: obnova jestvujúcej stavby formou renovácie, rekonštrukcie alebo mých stavebných úprav, ktorými za

lna cernani jej objem;
stavba rova stavba so samostatnou prevadzkou respektujuca regulaČne prvky funkčnej plochy

octerna pozemku je stanovené metodou polohove] diferenc,ac,e

Druh pozemku Vzorec Ivy,~°~!9 Podiel Vymera (m2J

zastavané plochy a nádvoria 583,00 ‘ 583,00 lii 583,00

Bratislava
tdnota: VHMJ = 66,39 Eurfm2

. HodnotaHodnotenie koeficientu
L centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvatefov, obytné zóny miest nad 60

000 obyvaterov, obytné zóny samoslatných obci v dosahu miest nad 50 000,
‘vatetov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre ‘

Tlo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v důležitých centrách
:ého ruchu, pniemyslové a poFnohospodárske oblasti miest nad 50

I,

vatetov -
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kv 7. - exkluzivne bytové budovy, nebytové budovy pre obchod, administratívu,: 110
ize~oent intenzity ‘iyužitia ubytovanie, kultůru so štandardným vybavenim ‘-

kn ; ...

kceScient dopravných 4. pozemky v mestách s možnosťou využiha mestskej hromadnej dopravy 1,00
vzšahov

‚ ~e~cenUunkčného 2. zmiešané územie & prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a 1,30
ť~žjUa územia yy)

t~tE~c2enflechnickej 4. veľrni dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako hi druhy 1,35
ť3šUtklúrý pozemku verejnych siet) .

tt~e~z:ent povyšujúcich 0. nevyskytuje sa 1,00
taktorov

c~eicjent redukujúcich 0. nevyskytuje sa 1,00
‘ faktorov

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Název Výpočet J Hodnota ~‘~‘~1
X~‘eFc:ent polohovej diferenciácie ‘kpo =1,30 1,10 * 1,00 * 1,30 * 1,35 • * 1,00 ‚_~::~‚‚~‚ 2,so~7~
..esnctková hodnota pozemku = VHMJ * kpa = 66,39 Eur/m2 * 2,5097 16662 Eur/m9
.~šect€cná hodnota pozemku VŠHpoz = M * VŠHMJ = 583,00 m2 * 166,62 Eur/m2 . 97139,46 EurJ

3. NÁJMY

VŠEOBECNE - VŠEOBECNÁ HODNOTA NÁJMU POZEMKOV (VŠHpoz) podl‘a Vyhlášky 25412010
Z2~, kterou sa meni vyhláška MS SR Č. 49212004 Z.t. o stanovení VSH majetku v zneni neskorších
predp~soy.

‘ Ea~x~ená všeobecná hodnota pozemkov slúži ako východiskový podklad prs určenie objektivneho néjomného.
~~p~ena prcdmetných pozemkoch je určená za predpokladu základnej ůrokovej sadzby ECS (NBS) v danom obdobi,
25 ~~2rej návratnosti investicie a 2200 % daňového zataženia.

~4ezt‘ecr,u hodnotu ročného nájmu pozemku vypočltame podľa vzťahu

V3H~ — VSHPMH

LQ + k) (EUR/rok]

: .-~ všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [EUR/m2),
~c~s~ontná sadzba, ktorá sado výpočtu dosadzuje v desatinnoni Ware [%/100j,

‘)eic~ent zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z prijniu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde N vyjadrujů
‘ n~a.~aady spojené s dosiahnutim hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách).

3reotue predpokladanej návratnosti investicie (15.40) rokov.

$~wtt.a ~ar~e ~e5rančné cperácie (obchody) sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa ~ 17 ods 1 Zákona o
~r, e~ro í Slovenskej republike (Zakon Č 659J2007 Z z a ďalsich vseobecne zaváznych právnych

Váhovy pnemer zakiacinych urokovych sadzieb ECNINBS

023%
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~ECNÁ HODNOTA
hodnota pozemkov hola stanovená metódou polohove] diferenciá cle.

tnenie pozemku, pristupnosť, všeobecná hodnota stanovená touto metódou objektívne vystihuje
predmetného pozemku v danom mieste a Čase pri jej pr[padnom poctivom predaji v bežnom

ITULACIA VSEOBECNEJ HODNOTY pozemkov a stavieb stanovenej podl‘a vyhlášky
Z.z. O stanoveni hodnoty majetku: --

Názov

~aidovaný na LVČ. 5510-čiast. kú, Nové Mesto na pare. Č. 12780/17 (583m~)

Všeobecná hodnoW
[Eur)

97 139,4t

]ilená VŠH spolu
)evätdes,atsedemfis[csto Eur

97139,«

97 100,00

ECNÁ HODNOTA
ota nájmu pozemkov bola stanovená výpočtom.
jestnenie pozemkov, prístupnosť, všeobecná hodnota stanovená výpočtom objektívne vystihuje

nájmu predmetných pozemkov v danom mieste a Čase pri jej prípadnom poctivom prenájme v
m styku.

1TULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU pozemku na 1,00 m2 stanovenej
‚j_MS SR Č. 492/2004 iz. o stanovení hodnoty majetku:

N‘ NájomlMj Nájom na 1,00 m2azov fEurlrok~ [Eur/rok]

ny na LV~~510-áast ku. Nové Mesto na part. Č. 12780/1 8,376 8Ĺ37(

1 00 m2 zaokrúhlene ; -~ 8,38
centovím2 a rok

Vinkler

hodnz~a nohnu~aíno,tj a ~~a~job, ktoM a znalackým odhadom ich flaJpravdopodobnoj~ej cany ku dňu ohodnolcnía, kton~ by boto
pn pocbvorn prcda~f, k,ď kupu~,ct aj pradáv$~cj budú haflať, patnčnou iflformov,nostbu i opatrnoMbu a a predpoktndom že
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝpis Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
va Vytvorené cez katastrálny portál

. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 02.03.2018
me. Nové Mesto Čas vyhotovenia: 12:53:46

TOČNÝ vÝpis Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 5510
JKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“ evidovaně na katastrálnej mapo

Vymara v m2 Druh pozemku Spésob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
583 Zastavené plochy a 16 1 5

náclvoria
vbe ovidovanoj na pozemku 12780! 17 Je evidovaný na liste vlagtnictva čÍslo 2288.

zemku:
ktorom je postavená nobytová budova označená sůpisným čísÍom

miestnený V zastavanom území obce

- a n/oje vlastníkem stavby postaveno] na tomto pozemku ~pozemkoch~
dané

IA INS OPPÁ VNENĚ OSOBY
ta, meno (název), rodné prlezvisko, dátum narodenla, rodné Číslo (IČO) a Spoluvlastnicky pod/el

žáho pobytu (sídlo) vlastníka

hu: vlastník
Č sť Bratlslava.Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, Psč 832 1 / 1

Osvedčenio ta vyhláscní účastníka o nadobudnutí vlastníctva k nahnuteFnostiam na
základe vydržania podÍa ~ 63 zák. 6.32311992 Zb., Notárska zápisnica N 45/2010, Nz
3710/2010, NCRIs 381112010 zo dňa 4.2.2010
LfstJna o určení súpisného čísla č. Star-139912001 ze dňa 01.06.2001,Z.15505/1o

Ov zmysle ~ 66 ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. zákona o elektronických komunikáciach V platnom
ch spoločnosti SWAN, a.s., ICO: 35680202 spočivajúco v zriad‘ovaní a prevádzkovanl verejnej
munikačnej sjeto a stavani loh vedenja na pozemkoch registra C KN parc.Č.12780!l,
parc.č,12780112, parc,č,127801251 v rozsahu vyznačenom podia GP 6.212/2014 podFa,Z.

vzmysle ~ 66 ods. I zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunlkáclách na parc. CKN Č.
I, l2780112,127801251,127801253v prospoch VNET as., (160:35845001), Z 22270/16
* v zmysle ~ 66 ods. I pism. a) zákona č. 351/2011 Z.z. a elektronických komunikáciách, ZEl< -

ovat a prevádzkovať verejné slete a stavať Ich vodonie na cudzoj nehnutei‘nostj, na pozemku
6.1278011 V prospech Slovanet, a.s., (Ičo: 35 954 612), 1-2735/17

O
Z stavieb * garáži podra PPaSM - 172/2012, 1-1963/2012

Zrušení sůp.čIsla Star-144!2012 . na p.č. 12180146, Z-3136/12
Ísúp. čísla 11941 na p.6.12781/208 Č.: Star-548!2013 za dňa 29.4.2013

ovidenčného Člsla PPaSM:1240!2012.412 zo dňa 22.4.2013, 1-8494/13

—

1/2 Údaje platné k: 01,03.2018 18:00



úďa]o v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedeMe pcmolnóho Čísla abbo pore do vČho Čísla vlastníka abebo incl optnonej
~ )‘aju všetkych nehnuteínostf a vso(kych vlastnjkov a ‘nych oprávnenych osáb na liste vlasin/alva

. .

výpis
Údaje platné k: 01.03.2018 18:002/2
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Územnoplánovaeia iníormácia mestslcej Časti Bratislava — Nové (Ylesto

Žiadateľ: Bello Ľudovít Mgr.. Oddelenie právne, podnikatel‘ské, sp
súpisných Člsiel

žiadosť zo dIla: 02,08.2017
Parcela Č.: 15115/9,15115/14,15115/30,15115/31,15115/32, 1511

15115/36,15115/37,12780/17, KN C, k. ú. Nové Mesto
Lokalizácia v území: ul. Za stanicou
Urbanistický obvod: 076, 072
Zámer: vyhotovenie znaleckých postnikov

V zmysle (Izcmnóho plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v zueni neskoršfch
parc. 6. 15115/9, 15115/14, 15115/30, 15115/31, k. ú. Nové Mesto sučasfou stabilize

plochy zariadeni železniěnej dopravy (kód 102).

Podřa uvedeného územného piónu je stabilizované územie také územie mesta, v kia
súčasné ätnkčné v7užidc a predpokladá isiů mletu stavebných ztsahov (dostavba‘ pil
novostavba), pričom Sa zňsarine nemeni charakter stabilizovaného územia. M~erkou
v stahilizovanom území je najm~. charakteristický obraz a proporcia kcnkrémeho územ
novcj výstavbe v stnbitizovanom území akceptovaL‘, chrániť a rozvijaf. Ak a
charaktcris(ické princIpy, lctoré reprezeutujú existnjúcti zástavbu a vnřda do rte]
ncúmcrné zat‘aženie pozemku, ale je možné takůto stavbu v stahWzovaaom Ůz r
principoin pil stanoveni reguldcie stabilizovaných území je uplatnenic požiadaviek a regul
ůzarnia sta zvýšenie kvality prostredia (nieion zv$enie kvality zástavby, ale aj zvýšenk p

V zmysle Ůzcmného plánu hl. mesta SR aratislavy z r. 2007 v zi~enf neskor~Ich zrn
sparc. 6. 15115/32, 15115/33, 15115/34, 15115/35, 15115/36, 15115/37 a 12780/17, k
rozvojového územia určeného pre občlansku vybavenost‘ celon‘estského a nadrnestské
201), pričom predrnetaým pozemkem s parc. Č. 15115/32, 15115/33, 15115/34, lSU
prisiúcha kód regulácie M. pozemku s parc. 6. 12780/17 kód reguiácie 1.

V rámci rozvojov6ho OZemia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezasravaných i
funkčndho využitia alebo zmena spósobu Zástavby veľkého rozsahu.

Pozemky sparc. 6. 15115/31 a 15115/35, k. ú. Nové Mesto sú dozkmutč ochranným p

Bankové spojcni~ Číslo účtu ičö S
Prima banka Slovensko, a. s. SKOR 560000000012 0034 7007 603317 P

$
DIČ Fl
2020827385

MESTSKÁ ČÁSt BRATISLAVA - NOVÉ
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. ~ 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a ůze;nného plánovania

Bello L‘ud
Oddelenit
pozemkava
Mlestny kn

list Číslo/zo dán Naší‘ značka Vybavuje/R/@
102.08.2017 27561/8681/20i7/zP/PIFTA lag. arch. Tatiana PUkat

/ 0249253373 I tatiana.plfkov~

~253 (II
5 529 459
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S pozdtavoni

isiušné schémy z Viz ni SR Bratislavy, regulativy lbnkčného využitia plóch a regulativy
hy využitia rOZVOjQVLhO v príiohe.

Komplexně informácie mí získate nahliadnutím do Územného piánu hi. mesta SR
islavy, rok 2007 a jeho zv rejnené srn adrese:
anp://www.hratisla~.Sh 031292/ol=1 1050195

Táto územuopláno urnu vydania, ak nebola schválená nová úzernnopiánovacia
asmentácia alebo ej dokumentácie, na základe ktorej bola vydaná. Toto
adrcnie nenahrádz I va - Nové Mesto k investičnérnu zárneru.

Priloiw
3x schéma z Uzenr
lx charakteristika d 702)
lx charakteristik r d 201)
2x rcgulatív luten i

Na vedornie
Magistrát hi. me
MČ BNM, odd. ‚J

‚ ~ Rirdoif Kusý

“~Starost~ mestskej časti
Bratisla<‘a — Nově Mesto

Čc~
3‘?

__________ Č
O 873S5



hlr .

Žiadosr o ú‘emnop~novac‘u niorm ci - paz ni ~y

Legenda regulačného výkresu
hlavně cykiisickě rasy

Funkčné využita ~zemia (kód)

obytné úzamio stabilizovaně (102)
úzarnia občianskej vybavenosti rozvojová (201)

C zmlešané ůzomia stab~lizované (502)

I.



Úzomriý plán hlavného mesta SR Bratislavy— ZaD 05

C. 2. REGULÁCIA FUNKČ~HO VYUžITIA PLÓCH

ÚZEMIA QBČIANSKI~J WEAVENOSTI

20! ! občianclca ‘~bavoriost‘ colon,estskóho a nadn‘ostshóho významu
202 občlanska vybavenost Iokálneho významu
PODMIENKY FUNKČNÉI-IO VYUŽITÍA P1.6CM

ůzemla areálov a kornplexov občianskoj vybavenosti celomestského a na
konkrétnynii nárokm! a charakteristikami podía funkčného zamerania. SúčasVo
vodně plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenis, garáže a zana
obranu.
Podiel funkcie bývania nesmie prekročit 30% z celkových podlažných plách
funkčnej plochy.

sr‘osó~v wUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH

prevláclaJúco
- zariadenia admlnistratívy, správy a riadenia
- zariadenia kultúry a zábavy
- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov
.. ubytovaclo zariodonia cestovného ruchu
- zariadenia verejněho stravovanla

~ zariadenia obchodu a služieb
- zarjadenia zdravotnictva a sociálnej starostlivosti
- zariadenia školstva, vady a výskumu

pripustnó
V úzernl je prlpustné umiestňovať najm~
- integrované zariadenia občlanskej vybavenosti
- areály volného Času a multifunkčné zariadenia
- úČelově zariadenia verejnej a štátnej správy
- zeleň liniová a plošnů
- zajiadenla a vodenia technicko] a dopravnel vybavenosti pre obsluhu územia
prípustné v obmecizenom rozsahu
V území je pripustné umiesti~ovať v obmedzenorn rozsahu najmä:
- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plčch funkčnsj
- zariadenia šponu telovýchovy a vofného času
- vedecko — technické a technologické parky
- vodné plochy akc súčast‘ parteru a plóch zelene
- zariadenia drobných preuádzok výroby a služieb
- zariadenla na separovaný zbor komuriálnych odpadov miestneho významL

odpadov s obsahom škodlivin z domácnosti
nepnlpustné

V území nis je pnistupné umiesh oval najm~ .

- zariadenia s negatlvnynii účinkami na stavby a zarladenla v ich okolí
- rodinné domy
- areály priemyselnýcli podnikov, zariadenia priemyselnej a pofnohospodárskej výroby
- skladové areály distribučně centrá a logisUcké parky stavebné dvory
- autokempingy
- stavby na individuálnu rekreáciu
- zariadenla odpadového hospodárstva okrem prlpustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
-stavby a zariadenia nesůvisiace a funkciou

k

*



OV oolomostského a
nadmestslcého významu

áOl Zmtešerté územla
bývanla a cbčianskcj

_________ vybavenosti
ZmIo~anÓ ůzen-‘la
obchodu, výrobných
a nevýrobných s!užĺeb

Zmiešané ůzemla
bývanla a občianckej
vybavenosti
Zmiošanó územb
obchodu, výrobných

_______ a nevýrobných siužieb
Vlacpodložná bytová
zástavba

Zmiešané územla
býuania a občionskoj
vybavenosti
OV Ooiomoctskěho a
nadmastského významu

OV colomeclského
a nadmastsl(ého
významu

Zmiašanů územla
bývania a občianskej
vybavenosti
OV coloniestskúho a
nadmestského významu

ZmleOané Ozemla
bývania a občlanokoj
vybavenosti
OV Celomestskóha a
nadmostckčho významu

bIO
t&.

G Viacpodiažná bytová
zástavba

201

WJ~~4MN~~
k~::fl ~ naM~ ~‘

bytová domy - rozvoľnoná zástavba

OV areálového charakteru (napy. strcdnů školy)

roz‘roínená zástavba

502

0,26 0, :‘~

0,24 0.33

zástavba mcstskěho typu 0.25

zästavlja mestského typu

0,36 O :30

0,34

zarladonla areálového charakteru, kompls~‘

Viacpodlažná bylová
zástavba

0,25

201 OV oeiamestská a
nadmostského významu

bytové domy - rozvoľnená zástavba

0,35

0,23 _________

lntenzrvna zástavba oharaktoru obohodných
a kultúmo.spoločonských kornploxov
zástavba mootského typu
zarladanla areálového charakteru a lcomple)~‘
S nárokorn na vyššl padiel zelena (napr,
zd ravo In Íorve)

021
0,52

0,35
0,30

Uzornny pián hiavacho mesta SR Bratislavy— zlo os
-

1,0 101

2,1 101

501

502

2,4 101

501

201

J 2,7 201

501

K 3,0 201

601

L 3,3 201

o::.
0,

0.25
000

zástavba mestského typu

zástavba areálového charakteru, komplexy

0,35 0 25
0,30

bylové domy - rozvofl~oná zástavba

0.35

0,22 0.20
0,20 0 30

zástavba mestskóho typu 0,30

cantrotvomů zÚslavba mcstskáho typu

0.34

0,25

o 15

0,201

0,25

0,25

zástavba rnestskélio typu ______________________ 0,36 ____________

zástavba formou výškových objektov v uzlových 0.30
prlestoroch mestskej štruktúry a v rámci colj
hierarchIe meatských centier
zástavba mestského typu 0,30

0,25 OIlS

j~pn~plexy OV 0,30 0,21
zástavba formou výškových objoláov v uzlových 0,27
priectoroch rnestskej ütruktúry a v rámci coloj
hIerarchie mestskýoh cenuor
zástavba mestskáho typu 0,28 031 .

ť~I, IE~~k~

zástavba fom~ou výškových obJektov v uzlových
prieslorech mestskej štruktúry a v rámci cele)
hiorarohia mostských contier
intonzlvna zástavba OV v priestoroch v dopravných
uzloy medzinárorlnúho významu*
rozvoínená zástavba

0,30

0,7~

0,30

C úplné znonle - strana 31



Úzomný pián hlavného mesta SR Bratfslavy — ZaD 05

~J ‘c~3 charakteru, nákupně a
tr ra špecďická zariadenla OV

S, /

Cúpinézn.:s::

‚ :

:‘

MW~~‘/‘~‘/‘ sy~‘-33Ö~ “~‘-ť~•~~ ~ j~i1Í~‘ n1~r0(
cu výškových objel<Iov v uzlových

tskcj štruktů‘y a v rámci celoj
‘kých contierř-,‘

0. 30 025

~anr~ ‘, ajLa OV na uzerniach 0,52 0,10
‘ a‘rr— ‘±l“cu zato~cu ( no sanovaných
tfZťr~~i~k~m zamorentm riodlozia)

0.28 025

.ca OV v pnestoroch v dopravnych
“5/ rza~r‘. cjn&ho v‘vznamu‘

155 s~s~asba

0,6 0,10

.‘uho typu na uzemlach 038
ricu zMažou (na sanovaných

‘ -‘~n‘ickQm zamorenim podloZia

0.27 0.35

t5‘r,a :swsvba OV v priastoroch v dopravných 0.50
~‘rttszr~s-cdného významu‘

0,25

pradpncstc-~ srrr-“~Si
slanica ML~rs
zastavba V Lt “

Tab.3 Rcg.
Biskupico,\
Jarovoc a 0 ‘r7~rJr

A 0:

0,30

ÍIbn ‘~a.,.—,‚.,r a stanica Fdialka, Žcteznič~ná stanica Nové Mesto, Autobusová

tsas e uzamla) — Khngerlca

‘.~r, pre vonkajšie niosb — mostské ěastl: Podunajské
J~ ‘in, Dovtnska Nova Vos, Zahorska Systr‘ca, Rusovce,

-F7‘r~ crr“nwrr
‚.) ť z~ í~-J ~

‚ ‚‚.‚ ‘,I ‚ 4ll~ “~ ‘-

-“-s ~: ‘ ‘ ‚mexi~ ~ ~‘mlnr c

3

C

.‘ ‚adl000m‘ 0.20
600-bODni‘ 0.22

o c
t_‚c‘~ 600-1000 ať

:azemiw 300 -450 m‘
‚ ~ S ~450 ni2

‚- “

0,60

‚~‚~‘5~ttrzvnad100Om~ 0,15 060
-tb aini&~ rákupných a ebslužnych cantier 0,4 0,10
~ „

0,40

400- 600ni‘
___________________________ 0,22 0,40

0,32 0.25

0.25

D

0.50

fl,‘S. centior

0,30
0,20

0,30
0,35

‘reJl zastavby rodinnych domov

— — --‚- -‚—‚ —„-———.—

(‘ -s‘am*t#l,ww* ifl~r, :„‘. avisa RD — pozemky 180 - 240
Ir

J

0,30

0.30
0,30

0.25
0,30

0,45 0,20

0,32 0,30

. . ‘ - nLkupnych, kultúmo- 0,45 0,15
- ‘ i a cbslužných centier,

‚ „‚‚~_ evě zariadenla
‚ 1s ého typu 0,30 0,20

~ nenŮ 0,23 0,25
. ntier 0,30 0,25

‚“aváho oharakberu, kcmplo~, 0,50 0,10

0,25

“
-———-

ants

;scstred( zástavby RD

savého charakteru, komplexy

0,30 0,30

0,40 0j5
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Zna.~ ~udok Č. 7012013 Ust Č 21

V. ZXÁLECIcÁ DOLOŽKA
Zna~ :~:~:ok som vypracoval ako znalec zaplsaný v zozname znalcov, tlmočnikov a prekladaterov, ktorý vedie
Mfn~s~ ~cavodlivostj Sovenskej republiky pre odbor 37 00 00 Stavebnictvo, odvetvie 37 01 00 Pozernné stavby,
37D~1~~ hodnoty nehnuternosti, evidenčné Čislo znalca 913 776. (

Znak::;~ jev denniku zapísaný pod Čfslom 70/2018.
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