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) Znalec:

7adáv atel' z na lec kéh o pos ud ku :

lng. Peter Vinkler, Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, PSČ 90o 25, tel. 0905 639 299
znalec v odbore stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnutel'nosti, pozemné stavby

evidenčné číslo 913 776

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, PSČ 816 47,

Číslo spisu (objednávky): ústna objednávka

I

ít

ZNALECI(Y POSUDOK
éislo 22212018

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku na parc. KN é.724412 (pod trafostanicou) pri ulici Matúškova v
Bratislave evidovanom na LV ě. 3673-čiastoěný, v katastrálnom území Vinohrady, mestská čast'Bratislava -

Nové Mesto, okres Bratislava lll., pre účel zamýšlaného prevodu nehnutel'ností.

Poěet listov (z toho príloh): 17 (9)
Poěet odotzdaných vyhotovení: 3

V Bratislave dňa 06.08.2018.



Znalecký posudok č, 22212018
List č, 2

I. úryoDNÁčnsŤ
t. Úlotra znalca:
Stanovť vŠeobecnÚ h99l9ty. pozemku na P9r9; KN Č. 724412 (pod trafostanicou) pri ulici Matúškova v Bratislaveevidovanom na LV Č, 3673-čiastočný, v katástrálnom území vinořáoy, mestská eá.ť srrtišr"ua _ Nové Mesto, okresBratislava lll.

2. PÉvny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použit':
7,amysl aný prevod neh nutetnost í..

l;Ě:&ii" 
ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):

4. Dáfum, ku ktorému sa nehnutel'nost'a]ebo stavba ohodnocuje:
06.08.2018.

5. Podklady na vypracovanie posudku:
5.í Dodané zadávatel'om:

plánu Hl, mesta SR Bratislavy,.,, zo dňa 24.07.2018.

5.2 Získané znalcom :

6. Použité právne predpisy a literatúra:

Z,z, o znalcoch, tlmoČníkoch a prekladatel'och a o .r"n"'" áoplr,".ni niektoných zákonov.

ooPÍňa vYhláška Ministerstva ,prá""ori"ÓŠii stóverisxeJ 6"ňlikr; 4gol2ol4 Z. z., ktorousa vykonáva zákon č.38212004 Z, z, o znalcoch, tlmoŮníkoch a prekladatelocň aii zmeíre a ooplnení niektoných zákonov.

doPiňa vYhláška Ministerstva .práuóoriuor]l sroverrst<e; ,áp"oIřiĚ. 4got2ou Z, z., ktorousa vykonáva zaton e]38212004Z, z, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatebcň a ; zm;;" doplnení niektorlých zákonov.

vYhláŠka Ministerstva sPravodlivosti Slovenskej rei:uoriiý á, +ďotioo+ Z. z., klorousa vykonáva zákon č. 382l2oo;Z, z, o znalcoch, tlmoČníkoch a prekladatelbch á o .r"nó á oopir""i niektoných zákonov.

*3[?,ťJil:fi,,Tl'.É,stua 
spiáuoáriuo.ti siouánir,"j',ěb,io'ri[)/ č. 4g2t2oo4 z, i] 

"-úsi,iiářjru,",i"á"j
doPÍňa vYhláška Minist,erstva .páuoJriuÓ.ti šroui,nšieí ;;p"ňii č, 4g2l2oo4 i.';.- ; všH majetku v zneníneskorších predpisov.
STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov,
Zákon Č,5011976Zb, o Územnom Plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky e , zslt eso z.z., klorousa vykonáva zákon NR
*ů§?:íltliill|*'"""í a dzápise vtastnict<ycn 

" 
iný"ň-prau'r-nehnutetnortú, iiáášřálny zákon) uin"ni

Hl#il"::"ffi" 
Štatistického Úradu Č, 124l1g8oZb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných

opabenie Štatistického Úradu slovenskej republiky Č, 128t2ooo z.z., ktorýmsa vyhlasuje klasifikácia stavieb.Zákon NR SR Č, 18211993 Z,z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

ffii."Jfi1[?,,1á_"Jr;l"todika 
výPoČtu vŠLobecnej hodnoty nehnutel,ností a stavieb, žilin;ká univerzita v EDls,



Znal*ký posudok č. 22212018 List č. 3

7..Definície posudzovaných veliěín a použitých postupov:
zÁxt-co].|É PoJMY A NÁZVosLoVlE
YšqÓrlcná hodnota (ŠH)
VŠ€ot€cná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteíností a stavieb, kton je znateckým odhadom ich
najpnvdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktoru by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voťnej súťaže, pň
w7ivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patičnou informovanosťou i opatmosťou a s predpokladom,
že ena nie je ovplyvnená nepňmeranou pohnútkou.
Výchdisková hodnota stavieb (VH)
Výchdisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktoru by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou
vý§avby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pňdanej hodnoty,
Tehnická hodnob (TH)
Tďtniďá hodnota je znalecký odhad uýchodiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške
@ebvania.
Uýncová hodnota (HV)
|Íýrcavá hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibitných výnosov z využitia nehnuteřnosti formou
pgÉjmu, diskontovaných ňzi kovou (diskontnou) sadzbou.
§úavóy
§aÉa je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktora je pevne spojená so
zeípu alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Súatóy sa podía stavebno-technického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

zÁru-ao ru É P o s T lJ PY o H o D N o C oV A N t A N E H N U T E LN o sT í A sT Av t E B
Všeobcná hodnota sa stanoví tymito metódami:

Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdóvodnený. Podl'a účelu znaleckého posudku
moŽto pouŽiť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdóvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená
vytranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje deíiníciu všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní nehnuteťností a
snavbb nemocníc a zdravotníckych zariadení sa ako jedna z metód vždy použije metóda polohovej diferenciácie a pri
hodnotení faktorov sa zohl'adňuje najmá faktor - súčasný technický stav,

8. Osobitné požiadavky zadávatel'a:

II. PosUDoK
í. VšEoBEcNÉ úon.le

a.) Výber použitej metódy:
PÍloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 49212004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej
diferenciácie. Použitie výnosovej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nie je možné, pretože pozemok
nePrináŠa primeraný výnos formou prenájmu... (nebola mi predložená nájomná zmluva). Porovnávacia metóda
stanovenia vŠeobecnej hodnoty je vylúčená z dóvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu, rozlohu, využitie a typ
pozemkov.

b.) Vlastnícke a evidenčné údaje :
PodÍa listu vlastníctva č. 3673-čiastočný, k.ú. Vinohrady, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava lll.

A lajetková podstata:
Parcelv reqistn "C"
pac, č 72412 o v,ýmere 40 m2 Zastavané plochy a nádvoria 99 1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 7244/ 2 je evidovaný na liste vlastnícfua číslo 5039.

L-qrelŤdr:
l(al vnrživania pozemku
S - Pozemok využívaný podta druhu pozemku

l(ff' unigstn€nia pozemku
1 - Pozernok je umiestnený v zastavanom území obce.



Znalecký posudok č. 22212018

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
Uésútík právneho vzťahu: Vlastník

1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, pSč 814 99, SR
lčo 00603481
spoluvlastnícky podiel:

tJcastrit právneho vzťahu: Správca

5 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, SR
lčo 00603317
spoluvlastnícky podiel:

Trarl nadobudnutia:
Vlď LV v prílohe ZP

C. Ťarchy:
\rtď LV v prílohe ZP

hé údaje:
\Írď LV v prílohe ZP

c) ÚOaie o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:

d,) Technická dokumentácia, najmá porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie soznÉeírým skutočným stavom :

Teďtnk*á dokumentácia. mi bola PoskYtnutá a bola porovnaná so skutkovým stavom. Všetky rozmery nehnuteťností aPislrš{nstva sú Prebraté.z LV, a z kóPie z katastrálnej mapy, k.ú. Vinohrady. Na predmetnom pozemku je postavenáslarba - řafostanica, ktorá nie je predmetom ohodnotenia.

G,)_ Údaje katastra nehnutel'nostÍ, najmá porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastrar:lrutefností so skutočným stavom :

Pnh'na dokumentácia je v sÚlade so skutkovým stavom evidovanom na LV č. 3673-čiastočný, z kópie z katastrálnejll4y, k.ú. Vinohrady.

ÍJ YYmenovanie jednotlivrých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:

katastrálnom území Vinohrady.

g,) VYmenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:

List č. 4

111

1l1

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOry

P em§za polohy nehnutel.ností:
fuerPr sa naďrádza v Hl. meste SR Bratislava, na okraji obytného útvaru mestskej časti Nové Mesto, v katastrálnomtsT tr{radY na ulici MatúŠkova. Predmetom ohodnotániaje póiemok na parc, KN č.7244t2v zmysle LV č. 3673-Fetali- l€ hodnotenom Poz_emku je postavená stavba trafo;ta;ic;, ktora nib ;e preometom ohodnotenia. HodnotenýtEn* F nieír€ svahoviiý. oostupnoii;;ř". mesta, ktorá obsahuje_ základnú a vyššiu občiansku vybavenosť je ccaF rr [Ěstskou hrornadnbu dopiavou, léona sa o'urómie lievazne zastavané rodinnými domami, garážami a
F"- ytDe\,€í|o§tou.

b r.*. v1nĚtia relrnrrelnosť :

P PnÚtun P@eíí*u je Po,stavená stavba trafostanice. V zmysle územného plánu hlavného mesta SR Bratislava jeFlar 9Éld úcaý na funkČné vyuŽitie: malopod|ažnej záslavoy ouytneno rizemia (číslo funkcie í02) t.j.F+ JF": cF livanre v rodinných dómoch a oytóvycn oomocÉ oo 4 nadzemných podlaží a k nim pris|úchajúceErr!aÚia - v súbde s rr'Íznamom a potrebami územia stavby občianskehó uyb"uáni", zeleň, iňriská, uoonel-!- qúry Pďtru a Plóch .Óbne, dopravné a technické vynávenia, garáže, zariadeniapre požiarnu ochranu aEElr-

§5rm::il*i"]#:fi?;3;l3:liJ!"#.Tíf í"Ťiiilů j$l"tffi iii.li"lŤjíř;



Znalecký posudok č, 222t2O18

-2,:a a Druh pozemku

zastavané a nádvoria

List č. 5

Podbl funkcie bývania musí tvoriť min, 70,00 %o z celkových zastavaných plóch nadzemnej ěasti zástavby funkčnejPbď'y, Do poČtu nadzemných podlaŽÍ sa nezahřňa P9qkói9 a|ebó pásledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavanáploď,a je menšia ako 50,00 % zastavanej plochy predchádzajúceno pďoiazia.
tfáíadofn k polohe a čase je možnosť vyuzitla lóň pre dané účely.

al Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnutel'nosti;q(ÍeÍÍ' toho, Že na predmetnom pozámku ui stojí stavba traíostanice..., nepredpokladám žiadne iné riziká spojené sryužívanim pozemkov.

2-Í Pozemok Pri ulici MatúŠkova evidovaný na LV č. 3673-čiastočný, k.ú. Vinohrady

1í.í lďóda polohovej diferenciácie

Fop§
focmok tvorí parcela KN Č.724412- zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Vinohrady, V meste BratislavaltnsBltáČasťNové Mesto, okres Bratislava lll. na uliói Matúškova. Pozemokakocelok jemiernesvahovitý, na ktorom
Etr.stavba trafo_stanice. etocňi-pázemku predstavuj" ..nnu o celkovej výmere 40,00 m2 a tvorí ju plochaPaňehého tvaru. Je moŽnosť napojenia na všetku dopravnú á technicxu iníraštruktúru.

heďnetom ohodnotenia je po.zemok evidovaný na LV č. 3673-čiastočný, k,,ú. Vinohrady, obec Bratislava - mestská čast,IoÉ llesto, okres Bratisiava lll,

&ďÉ sa o Územie zastavané stavbou trafostanice, ktorej vlastník nie je vlastníkom pozemku postavenej na ňom. KFGŮnetnánu pozemku nie je zabezpeČený prístup z'verelnáj [omunikácie, t<tore je zonlaonene v koeficientebúnJifuch faktorov.

} -'Y"c Územného Plánu hlavného mesta SR Bratislav_a je predmetný pozemok určený na funkčné využitie:

E-ť.t'*|'do 4.nadzemných Podlaží a k nim pristucÍajŮce rrevyhnutné zailaoeňia - v súlade s významom a|ffitť tJzemia stavby obČianskeho vybavenia, zeleň, ihrisŘá, uooné plochy ato súeást, parteru a plóch zelene,F a.technické vYbavenia, garáže, Žariadeniapre požiarnu á'"nr.anu a civilnú obranu...tlB sa aIe o stabilízované Územie charakteru, rodinnej zástavby, kde sa malopodlažne bytové domy nepripúšťajú,..

ffi 
formY bývania v rodinných oomócn a bytovýcň oomocÁ áo + nadzemných podlaží'sá preferujú v rozvojových

Fbca runroe_bývania musí tvoriť min. 70,00 %o z celkových zastavaných plóch nadzemnej časti zástavby funkčnejtoď'Y, Do PoČtu nadzemných PodlaŽÍ sa nezahiňa .o9qkÓie Jáňo posreoné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná
E3, rnenšia. ako 50,00-% zastavanei ploc§ predcnadzajúceho pooiazia,
úirníadom k polohe a čase je možnosť využitia len pre dané Úeely.

Ě--* hodnota:

fuÉrte a n&Ň
rocficierttl

40,00 40,00

Bratislava
VHu.l = 66,39 Eur/m2

Hodnotenie
5. veími dobré obchoOn

:P:pr:"]_?bl!é zóny, m.iest nad. 1O0 Oo0 obyvatel'ov, tuxusňe oiytnéoblasti s dobrým osvetlením a výhl'adom, exklúzívne oblasti rodinných
domov v dosahu miest nad 1O0 OO0 obyvatel'ov
5 - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným

tl vrybavením,

,t,=*y řFÉ*a :;"ffXilXi:?.i'r?3 [*li::i}J3§í:!.ii",-tvo, zdravotníctvo, šport so_ štandardným vybavením
€b*T 't tranrlctr 4- Pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy_ Éab

1,50

Hodnota
koeficientu

1,00



posudok č.22212018

HODNOTA POZEMKU

plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)
koeficient funkčného

vyžitia územia
kr

koeficient technickej
.lft,aštruktúry pozemku

k
oetrcbnt povyšujúcich

faktorov
kn

efictent redukujúcich

*bnt polohovej diferenciácie
l*ová hodnota pozemku
aobecná hodnota

11. iné faktory (napríklad. tvar_ pozemku, výmera pozemku, druh možnejzástavby, nezabezpečený prístup z verélnej komunikácie, chránene

List č. 6

1,30

1,50

1,00

kp_o ='|,50 * 1,00 " 1,0O " 1,30 " 1,50 - 1^O0 - 0"90
VŠHr,ru = VHr,,1l * kpo = 66,39 Eur/m2 " 2,6325

= 40,00 m2' 174,77 Eurlm2
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HoDNoTA
hodnota pozemkov bola stanovená metódou polohovej diferenciácie,

umiestnenie pozemku, prístupnosť, tvar, účel využitia, všeobecná.hodnota stanovená touto
ÍiHJ:"."":fiXlr|;:""i" p'dfi;iléň;"poiJrr,i u o"nom ,i".-si! "i"." pri jej prípadnom

6.8.2018

aí-";Hr"]ilŤníctva 
č,3673-čiastočný, k.ú. Vinohrady zodňa 06.08.2018, vytvorený

list č, ",, k,ú, Vinohrady zo dňa 06.08.2018, vytvorený Správou katastra pre Hl,

:3!Ť$T3#á;T.-, ohtadom funkčného využitia pozemkov v zmysle Územného

List č. 7

metódou
poctivom

ffi,YÍ,'^?.?§9}5.1#oDNoTY pozemkov a stavieb stanovenej podla vyhlášky Ms

ól§§qI nrl ?j
3 íÉ§/Ě \^/\^/ Eq,b.Xď

ídrublhoďí a stsvieb, horri b a*t-,p.*ilrřňň;řffi,ffi -jŤ"ffiffi ffi !r.ll&.*Y:.j"ffi §iť.,J,::,:

Názov

ffi"'#lici 
MatúŠkova evidovaný na LV č, 3673-čiastočný, k.ú. Vinohrady na parc. č.

l.a qul!

rT\,/

a



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
výpls z KATAsTRA NEHNUTEťNosTí

rsr Bratislava lll vytvorené cez katastrálny portrál
tE EA<n.č. NoVÉ MEsTo 

?átum vyhotovenia 06.08.2018

čnsroČruÝ yýpts Z LlsTU VLAsTNícrvn e. 3673|t* uurrxovÁ poosrnre

PARCELY registra'.C'' evidované na katastrálnej mape
Éa éÉro Výmera v m2 Druh pozemkull 2 40 Zastavané p|ochv a

hy rzťah k stavbe "",o"""liill f,ozemku 7zlal

Spósob využ. p, IJmiest. pozemku Právnyvzťah Druh ch.n-99 1

2 je evidovaný na liste vtastníctva číslo 5039.

:: :--_---. ... -z|,/any podl'a druhtt pozemktt

* -:_-:- :- :,.n estnený v zastavanom území obce:*.:a,:: -:.,.zadané

ř íT.Ásnvict A tNÉ opRlyNElvÉ óšogy

Ltrl* r-a.=nc yá.ahu: Vlastník

' ffi 
mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. í, Bratislava, psč s14

Ě_-
b* -i.Ě.]o vzťahu: Správca

' ffi 
časť Bratistava Nové mesto, Junácka í, Bratistava, PSČ 832b:

r}:*tutrutia LV:

§,;tr]}*:.1iiTl.ŤrťrrTKuHL.ME.TADospRAvyzoDNA3o.1o.199í
: " = s ] ::r }a zc DNA 31.5.1996
:_::= : :1i- - Za DNA 1E,12,í996

i : --JNA19.3.1997..: : :: :-: .9,3.1997

. -- ,:- 
= 

aczemku;

: ':- ;- ;: :,};A 7,5.1gg7
zo óil íE.6.1997

]-
.; -.--_

S p o l uv lastn íc ky pod ie t

1/1

1/1

Udaje platné k: 03.08.20í8 í8:00
113



d an:1332000 zo dňa 6.4.2000
č.ll1-62/2000 zo dňa í6.5.2000

čJ59/r}0O0 zo dňa 23.í0.2000
ě§ň/2(X}0 zo dňa 8,9.2000
č:P.Slr-272l2001 zo dňa 27.8.2001

V-3077/01 zo dňa 28.11.2001
iňSX_EZ2002 zo dňa 4.4.2002

pr6kol č.,l1 88 0889 02 00 zo dňa 14.6.2002
oziir, é.:712001 zo dňa 16.'|.2001
z!*Jya V-1070/2003 zo dňa 17.2.2004

čJ-26/M_Sp. zo dňa 15.3.2004
ěI-7E/05 zo dňa 20.6.2005

c alutní správy č.í 18804780400 zo dňa 26.7.2004
o zrc.rlli správy č.l í8814930200 zo dňa 16.12.2004
o alrí€rú správy č.l í8802190400 zo dňa 31.5,2004
oaaloa správy č.1188í1680í00 zo dňa 30.1.2002
atílrú §právy č.í18800590500 zo dňa 1í.3.2005

c d!í€ni správy č.íí8800600500 zo dňa 1í.3.2005
č. IAGS SNM 53319/08-11333740 zo dňa 11.11.2008

zir,fu č. ilAGS SNM 53316/08-1/333734zo dňa í1.11.2008
oriir IAGS SNM 42522109-11247277 zo dňa 18.05.2009

urrú 3p]ávy č.lí8803í60900 zo dňa 22.7.2009,2-7422109

k- lítííreno - právo prechodu cez p.č.,l8,170/4,8,9 v prospech vlastnikov p.č.í8í73, 1817411-6,8-1O o širke 3m_t'!il
b lrmcno - právo prechodu,prejazdu a uloženia inžinierských sietí na p.č,18170/8 v prospech
D-Triery Judovej 112.10.1956] podťa V-238412001zo dňa í9.3.2003
Librortto - právo prechodu a prejazdu v prospech Zuzany Smiščikovej 103.12.í968l cez pozemok
rtr!llJil v lozsahu vyznaěenom v GP č.29/2003 podt'a V-1825/2003 zo dňa 29.1.2004
E brnpno: Právo prechodu cez pozemok p.ě. 7í68 v rozsahu vyznačenom v geom.pláne č.: 581/04 v

-a 

Jo@fa Matejku r 11.4.í960I , Katariny Matejkovej r 5.2.1968l a Richarda Matejku f 14.3.í969l podl'a
V-l2:lÍ4 zo dňa 2.9.2004.
ELrrtrnopodía§22anasl.Zákonač,79/í957Zb.ovýrobe,rozvodeaspotrebeelektrinyvspojenis§69
ů.llz*ona č.656/2004 Z.z. o energetik€ a o zmene niektoných zákonov v prospech ZSE Distribúcia, a.s., tČO:§r5í1 Bratislava, podťa GP č.170l201Ué.o.2377l11| na pozemkoch registra C KN parc.č.í8638/2, í8639,
@al192il713, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2xlí0 kV vedenie č.8834 na trase Rz PPC.Rzt* e čJ753 na trase PPC-Rz Pionierska, Z-21373111
E bícíll€no podťa § 22 a nas|. zákona é.7911957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
&)vspoienís§69ods. 10zákonač,6§6/2004Z.z.oenergetikeaozmeneniektonýchzákonovvprospech
-a irlogti ZSE Distribúcia, a.s. {lČo 3636í518) podťa GP č. Š5 735 325 - í65/2011, č.bver. 2378t11, na
FiŮoch í€gbtra'C'parc.č, 1922714, 19227l5, 19229187,192291111,192291142,19292, 19299, 19306trýkajúce
r rt*r.oenergetckého zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8208 na trase Rz Pionierska - Rz Lamač a č. 8834 nal- PPC - Rz Lamač, Z-2O301l11

I Pt-E Yslpu, prechodu a prejazdu cez pozemky - parc.č. 652414, g52ol23, vo vlastnictve povinného RAMAKoM,
3r.§ lirvr 6, Bratislava, lCO: 35833459, v prospech vlastníka pril'ahlého pozemku ako oprávneného zÉ brrrlna . to: pozemku parc.č.652019,652113, podl'a V.5í50/06 zo dňa 28.04.06r f.- rrrreno - právo zriadenia a uloženia káblového elektrického vedenia a užívania, prevádzkovania, opravy
. 
-_. 

káblwého elektrického vedenia na pozemkoch registra C KN parc. č. '18342111, 183421113 v
ÉricarriVinohradyvrozsahugeometrickéhoplánué.411-1t2o14úradneoverenéhopodč.2795l,l4,
-Ě q. cóó a vjazdu vozidiel z dóvodu užívania, prevádzky, údňby, opráv a rekonštrukcie káblového

-Ď 

*É v rozsahu pozemkov registra C KN parc. č. 18342l'11,1E342l113 v katastrálnom územih|r cůď. v prospech: Západoslovenská disribučná, a.s., lČO: 3636í518, podťa v-274gol15 zo dňa

tÉ b - oFávtenie zriadovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzejlE l 
'EFcň 

Onnge Slovensko, a.s., lCO: 35697270 a to na pozemky registra c KN pa
'EFcrl 

orange Slovensko, a.s., lCO: 35697270 a to na pozemky registra C KN parc. č.51B, 56§2,6, 56521, 5E03/l, 5803/í4, 5930lí; 5930/25, 593ot24,5930/23, 593ol22,593ol27,
Lryr9,393ryl8, 5701114, podra § 66 ods.í pism.a) zákona č, 351/20í1 Z.z. o elektronických

1 **rnb ebktrickej pripojky
prilztovania, opravy, údržby a odstránenia pripojky
rv tnlt€trickom pláne é.7l17li2, úradne oveřený pod č.127812017

1!- e vizdu vozidiel z dóvodu údžby, opráv a rekonštrukcie pípojky §pósobom
!EFvobne' činnosti na pozemok regi§tra C KN p,č.18639 v pros-pdch vlastnika pozemkov

tt656/2, l8656/3, podta V-í292312018zo dňa ,tí.06.2018

03.08.20,t818:00213



bremeno na pozemok registra C KN p.č.1922715 spočivajúce:
Íve zriadenia a uloŽenia s!y9!1étro objektu SO 102 NN iozvody . prekládka - výmena v rámci stavby BA

lo, Neronrtova NNK (NN káblové rozvody)
uŽÍvania, Prevádzkovania, opravy a odstránenia NN káblových rozvodov, a to v rozsahu vymedzenom

plánom č.160/20í8
I v§tupu osób a vjazdu vozidiel z dóvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie NN káb|ových
oPrávneným z vecného bremena a ním povereným osobám v iozsahu a spósobom nevyhnutňýmenYm z vecneho bíemena a nim povereným osobám v rozsahu a spósobom nevyhnutným na

Činnosti, vrátane činností uvedených v pism. a} a b) v prospech Západoslovenská distňbučná,
lE, podla V-12929l201E zo dňa 19.06,20íE

2 zmenšená o 1 m2 (včlenený do p.č.21229l72podla GP č.3132í70u221-117tgsl
zmenšená o 4,1 m2 (zlúčené do p.č.í8168/16} podl,a GP 3{320902:04-í68/96

P.e._S_Zr]!_P19 nájomcu: lng.Varga Jozef a Marta r.Benková na dobu neurčitú podťa nájomnej
zo dňa 26.7.í999

,, ( E3904 )

§_qrávv katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu č. x-1036/08 zo dňa 25.09.2008 (
12l
V.5917/í0

', úrad.over.3034/07
', úrad.over.3034/07
', úrad.over.3034/07
', úrad.over.3034/07
', úrad.over.3034/07
o oprave chyby X.257l,l6 zo dňa 04.0'|.2017 (C p.č.19227t35,1g227t55|

!0_3116 oY_erený pod dňa í5.1'|.2016; Rozhodnutie o trvalom vyňati tesných pozemkov oU-BA-pLo-
O04 zo dňa 18,07.2O17; 2-16367117

4412006 -zpmz 3619 E na odd,pozemkov k V-12793/2007
č.PU-08/576-2í /4788/SU L zo dňa 30.6,2008, 2-127 Ogl 08

2 (nové parc. č. 60051112,113),Z-9250112.
(č.overenia 1 5O5l 1 2|, V 41 43l 1 4
(č.overeia 114512014'
,, V-í863220í8

c:Ťaacuv aez uvedenia parcelného Čísla alebo poradového čísta vtastníka atebo inej opnávnenej
*nutelností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osób na lista vlastnictva.

Údaje platné k; 03.08.2018 18:003/3



Urad geodézie, ltartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál
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Komplexné infonnácie o Vašom záu.inrovom území získate nahliadnutínt do Územného plánu hl. mesta SR Bra-
íol< 2007 a.ieho zmien a doplnkov, ktoré sťr zverejnené na adrese:

- .i : .r.lti5lilvit.\k..lk_uzcnln\,-nlail

úaemnoplánovacia iníbrnrácia platí jcdcn rok od dátumu vydania. pokial'nebo|a schválcná nová ťrzcnrnoplá-
dokurnentácia, prípadne zrncny a doplnky úzennoplánovace.i dokumeftáci.,. na základe ktorcj bola v1,,daná.

nenahrádza stanovisl(o rnr,stskej časti Bratislava-Nové tvlesto k invcstičnéntu zátne ru.

regulácie funkčného využitia plóch (kód l02)
z Územného plánu hl. mesta SR Bratislav.v

bl- mesta SR Bratislavy - odd. ÚtČ
oaa. Úr a sp

I

l/.2. J+ /,t/rt-l-
Mgr. Rudolf Kus!,

Starosta ínestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

óO33l7 Foddor
Sú§ů

DlC Pra,lŤE7r]l

ůi
t-lzl! 13-17o
t- l2-d, lJ- t?o
t_ l!.D



Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - zaD 05

FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÓCH

FUNKČNÉHO VYUŽlTlA PLÓCH
llÚ'iae Pre bývanie v rodinných. domoó a bytových domoch oo a n"or"ffilJiřzi*lii*-gffi:|;í^í f"O3r.:,i:*í::^p:l*91'l,pt,"o"1i 9zern1" sřvl/ ouoanskeho vybavenia,rdné plochy ako §účast'paňeru a pd"n iáiěi", olřřř.e'; ffiii.dffil"§[:J:#!: Y"n:T*óranu a civilnú obranu.

cň uzemiach charakteru .9]lTr ástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšt,ajú. premiešané

3*H:TlŤ:3"o.*::]jí^rp1y3Jli§:r^".l^gry"t99.' u,á1.,.""1, .á"pár5i"E bytové domy sar€ďlctne aro p.ácňoaoué í"*y ;a; ;;;ffiffiJfi6#,.ZiůilťJ"J?:ffiál..:šů§;;:,§:úÉ kostía málopodlažnej zástaóy.
tývania musl fuorť minímálne 7oo/o zalkovych podlažných plóch nadzemnej časti zástavby funkěnej

tŤ]::i :r":i"T11#I:.::."l!:f:=:!.dné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha

wužtrta FUNKčNÝcH pt_ócn

tirrri a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov
Sdty ako súčast'parteru a plóch zelene

Érusmé umiestňovat' v obmedzenom rozsahu najmá :

dlr§l*j vybavenosti lokálneho uiznamu rozph/lené v území alebo ako vstavané
Ebt ýďtovy a volhého času rozptýlené v území

rtarĎy občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územru

§trffia:.i3'.,|o"n'lnych odpadov rniestneho vÝznamu vrátane komunálnych odrndov

pgativnymi účinkami na slavby a zariadenia v ich okolí
domy v stabilizovaných územiach rodinných domov

i vlóavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na

lr, rskreáciu

ffi;l!"J;rffT,:""!§.§'J""Tí"elnej 
a pofnohospodárskej výroby. skladové areály,

hospodársfua okrem prípustných v obmedzenom roz§ahu

E UzEMlA

lďni<;kej vybavenosti nadradeného významu
r resr]visiace s funkciou
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v. DoLožxe

evidenčné číslo znalca 913 776.

zapísaný pod číslom 222t2O18,

si vedomý následkov vedome nepravdivého odborného vyjadrenia.

ako znal-ec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladatelbv, ktoryi ve,ej republiky pre odbor 37 o0 0o stavebníctvo, odvetvie iz ot oo poiemne stav

Znalelck
List č.

O

o
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