
Znalec:     Ing. Peter Vinkler, Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, PSČ 900 25, tel. 0905 639 299 
     znalec v odbore stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, pozemné stavby 

   evidenčné číslo 913 776 
   
   
Zadávateľ odborného vyjadrenia: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, 

Junácka 1, PSČ 932 91, Bratislava 
oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku. 

 
 
Číslo spisu (objednávky): písomná objednávka č. 268/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODBORNÉ VYJADRENIE 

číslo 246/OV/2018 
 
 
 

vo veci stanovenia výšky "obvyklého" nájmu časti stavby s.č. 13922 na ulici Odbojárov č. 5B v Bratislave 
postavenej na pozemku parc. KN č. 11280/103 evidovanej v overenom GP č. 3-1/2017 (vypracoval Ing. Zuzana 
Lacková - autorizované overil Ing. Vladimír Vrzgula - geodet a kartograf), k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava - 

mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III., pre účel stanovenia výšky "nájomného" v zmysle 
objednávky... 

 
 
 

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Počet listov (z toho príloh):  43 (28) 
Počet odovzdaných vyhotovení:  3 
   
   
V Bratislave dňa 24.08.2018.
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca:  
Stanovenie výšky "obvyklého" nájmu časti stavby s.č. 13922 na ulici Odbojárov č. 5B v Bratislave postavenej na 
pozemku parc. KN č. 11280/103 evidovanej v overenom GP č. 3-1/2017 (vypracoval Ing. Zuzana Lacková - autorizované 
overil Ing. Vladimír Vrzgula - geodet a kartograf), k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Bratislava - Nové 
Mesto, okres Bratislava III... 
   
2. Právny úkon, na ktorý sa má odborné vyjadrenie použiť:    

➢ Stanovenie výšky "nájomného" v zmysle objednávky... 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracované vyjadrenie (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):  
17.08.2018. 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  
24.08.2018. 
 
5. Podklady na vypracovanie vyjadrenia: 
5.1 Dodané zadávateľom:         

➢ Objednávka odborného stanoviska č. 268/2018. 

➢ Geometrický plán č. 3-1/2017 na zameranie skutočného stavu p. č. 11280/1, 11280/56, 11279/5 a oddelenie 
pozemkov 11280/94-103 na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vypracovaný zo dňa 14.08.2017 a overený 
Okresným úradom v Bratislave zo dňa 14.09.2017 pod č. G14-1927/2017. 

➢ Rozhodnutie č. OS-432/1019/2018/KRU-3 vydané zo dňa 18.04.2018 od Mestskej časti Bratislava - Vajnory o 
povolení užívania stavby "Voľnočasový priestor JAMA, architektonická úprava areálu bývalého cyklistického 
štadióna" v objektovej skladbe " SO 04 - A servisný objekt a SO 06 - hracie a fitnes prvky" na pozemku parc. č. 
11280/1 a 11280/34, k.ú. Nové Mesto..., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2018. 

➢ Oznámenie o pridelení súpisného a orientačného čísla na stavbu "servisný objekt JAMA" na parc. č. 11280/103 pod 
s.č. 13922 a orient. č. 5B..., ktoré bolo vydané zo dňa 11.07.2018 od Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto... 

➢ Projektová dokumentácia stavby v rozsahu situačný pôdorys podlaží, rez, pohľady a situácia... 
 
5.2 Získané znalcom :          

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 4835-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2382-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 3857-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 1-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5148, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Kópia z katastrálnej mapy, mapový list č. ..., k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez katastrálny portál 
GKÚ Bratislava. 

➢ Informácie ohľadom objektu na ulici Odbojárov č. 5B umiestnenej v mestskej časti Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto. 

➢ Prehľad nájmov v danej lokalite a účelu využitia... v danom štandarde... 

➢ Zmluva o nájme...  

➢ Ponuky na prenájom NP z internetu... 

➢ Fotodokumentácia stavby a nebytových priestorov... 
 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty. 

➢ Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 
Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z. z. z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z. z 20. júla 2018, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 254/2010 Z. z. z 18. mája 2010, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o VŠH majetku v znení 
neskorších predpisov. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z. z. z 24. augusta 2017, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o VŠH majetku v znení 
neskorších predpisov. 

➢ STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

➢ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

➢ Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

➢ Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných 
prác výrobnej povahy 

➢ Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. 

➢ Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

➢ Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 
2001, ISBN 80-7100-827-3 

 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 

➢ Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich 
najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri 
poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, 
že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 

➢ Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou 
výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 

➢ Technická hodnota (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebovania. 

➢ Výnosová hodnota (HV) 
Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou 
prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 

➢ Stavby 
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so 
zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. 
Stavby sa podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby. 
 
ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB 
Všeobecná hodnota sa stanoví týmito metódami: 

➢ porovnávacia metóda, 

➢ kombinovaná metóda (použije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu), 

➢ výnosová metóda (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos), 

➢ metóda polohovej diferenciácie. 
Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Podľa účelu znaleckého posudku 
možno použiť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdôvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená 
vybranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní nehnuteľností a 
stavieb nemocníc a zdravotníckych zariadení sa ako jedna z metód vždy použije metóda polohovej diferenciácie a pri 
hodnotení faktorov sa zohľadňuje najmä faktor – súčasný technický stav. 
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  

➢ Neboli vznesené. 
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II. VYJADRENIE 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a.) Výber použitej metódy:  
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pri stanovení nájmu stavby je 
použitá porovnávacia metóda, vzhľadom k tomu, že iná metóda nie je a nemôže byť aplikovaná pri stanovení "trhového" 
nájmu nehnuteľnosti.    
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).Koeficient cenovej úrovne je podľa známych 
štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2018. 
 
b.) Vlastnícke a evidenčné údaje :           

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 4835-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2382-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 3857-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 1-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5148, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

 
Viď LV v prílohe ZP... 
 
C. Ťarchy:       
Viď LV v prílohe ZP... 
   
Iné údaje:  
Viď LV v prílohe ZP... 
 
 
c.) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  

➢ Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 17.08.2018.  

➢ Fotodokumentácia skutkového stavu vyhotovená dňa 17.08.2018. 
   
d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so 
zisteným skutočným stavom:  
Technická dokumentácia mi bola poskytnutá a tá bola porovnaná so skutkovým stavom. Stanovenie "obvyklého" nájmu 
je stanovené na "Servisný objekt JAMA" bez miestností verejných WC, technickej miestnosti a miestnosti pre 
uskladnenie odpadkov... 
   
e.) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľností so skutočným stavom:  
Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom evidovanom na LV č. 4835-čiastočný, LV č. 2382-čiastočný, LV 
č. 3857-čiastočný, LV č. 1-čiastočný, LV č. 5148-čiastočný, k.ú. Nové Mesto a zakreslenom stave v kópií z katastrálnej 
mapy, k.ú. Nové Mesto, ale hlavne v overenom GP č. 3-1/2017, k.ú. Nové Mesto. Stavba ešte nie je evidovaná na LV... 
   
f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom stanovenia výšky nájmu...:           

➢ Stavba (časť) s.č. 13922, ul. Odbojárov č. 5B, Bratislava na parc. KN č. 11280/103, k.ú. Nové Mesto v zmysle GP č. 
3-1/2017 bez miestností verejných WC a miestnosti pre uskladnenie odpadkov... 

 
g.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia resp. nájmu:  

➢ Stavba (časť) s.č. 13922, ul. Odbojárov č. 5B, Bratislava na parc. KN č. 11280/103, k.ú. Nové Mesto v zmysle GP č. 
3-1/2017 - konkrétne miestnosti verejných WC a miestnosti pre uskladnenie odpadkov... 

➢ Iné neboli zistené. 
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2. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1 Stavba s.č. 13922, ul. Odbojárov č. 5B, Bratislava na parc. KN č. 11280/103, k.ú. Nové 
Mesto v zmysle GP č. 3-1/2017. 
 

POPIS STAVBY 

Stavebno - technický popis:  
Stavba sa nachádza v katastrálnom území  Nové Mesto, na pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Odbojárov č. 5B a má  
rovinatý terén.  
   
Vek stavby: 
Rozhodnutie č. OS-432/1019/2018/KRU-3 vydané zo dňa 18.04.2018 od Mestskej časti Bratislava - Vajnory o povolení 
užívania stavby "Voľnočasový priestor JAMA, architektonická úprava areálu bývalého cyklistického štadióna" v 
objektovej skladbe " SO 04 - A servisný objekt a SO 06 - hracie a fitnes prvky" na pozemku parc. č. 11280/1 a 11280/34, 
k.ú. Nové Mesto..., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2018. 
 
Urbanistické riešenie 
Voľnočasový areál ako celok je pre verejnosť vyhľadávajúcu športové využitie ako aj pre návštevníkov uprednostňujúcich 
oddychovo-relaxačné aktivity. Športovo orientovaná verejnosť má k dispozícií využitie „hornej“ cyklistickej a in-line dráhy, 
„dolnej“ bežeckej dráhy, lezeckej steny, tenisových kurtov, multifunkčného ihriska a rôznych cvičiacich zón /parkour, 
crossfit a fitnes vybavenie/. Dôležitým akcentačným prvkom územia sú vysunuté móla s rôznym funkčným využitím. 
Skladovo – technické zázemie pre celoročnú údržbu areálu sa práve nachádza v mieste pod novonavrhovanou 
obslužnou rampou. Areál z dôvodu bezpečnosti a udržateľnosti je oplotený s kontrolovanými vstupmi. Obidve skupiny 
návštevníkov budú môcť využívať služby kaviarne s exteriérovým posedením, v átriu s menším exteriérovým 
amfiteátrom. Ustúpené podlažie bude slúžiť najmä ako „vyhliadková veža“. Súčasťou servisného objektu sú sociálne 
zariadenie pre návštevníkov areálu a nájomný predajný priestor s tech. vybavenosťou a priestorom pre odpady. 
Architektonicko-dispozičné riešenie 
Objekt je tvorený 2 prevádzkovými časťami: kaviarňou s vyhliadkovou vežou a sociálnym zariadením s predajným 
priestorom smerom do ulice, kde bude aj priestor na odpad. kontajnery zo strany parku. Súčasťou objektu je aj technická 
miestnosť /vchod z parku/ a nika pre meracie zariadenia prístupná z verejného priestoru. Objekt je prízemný s menším 
ustúpeným podlažím, riešený kompletne ako drevostavba z panelov z krížom lepeného dreva posadená na bet. zákl. 
doske. Strecha je vegetačná, vo vyhliadkovom lexanovom „boxe“ z umelej trávy. Časť terasy je pokrytá riečnym štrkom 
so vsadenými stromami, ďalšia časť a exteriérový amfiteáter sú pokryté terasovými doskami. Celý objekt pôsobí 
kompaktne v jednej ucelenom farebnom obale /vonkajšia biela omietka/ s priznaným dreveným „vnútrom“ potvrdzujúcim 
materiálové riešenie stavby. 
 
Stavebno – konštrukčné riešenie 
Základy 
Servisný objekt JAMA je založený na pásových základoch šírky 600 mm a výšky 500 mm. Spodná hrana základov je na 
kóte -1,120 m. Na základových pásoch je uložený jeden rad debniacich tvárnic šírky a výšky 250 mm. Spodná hrana 
uloženia je -0,620 m. Základové pásy sú realizované z triedy betónu C20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3. Na týchto 
základových pásoch je uložená spojitá betónová doska hrúbky 150 mm realizovaná z rovnakého betónu ako základové 
pásy. V terasovej časti sú v doske vynechané otvory s rozmermi 5x5m, 3,5x3x5m a 2x2. Okraj týchto otvorov je uložený 
na základových pásoch šírky 400 mm a výšky 500 mm. Na týchto základoch je takisto uložený jeden rad debniacich 
tvárnic šírky 250 mm. Spodná hrana uloženia základovej dosky je -0,370 m. Všetky základové konštrukcie sú uložené do 
štrkového lôžka s hrúbkou 200 mm. 
Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové nosné steny a vnútorné nosné steny sú realizované z panelov z krížom lepeného dreva hrúbky 100 mm. 
Panel je zložený z piatich lamiel hrúbky 20 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25. Panely nachádzajúce sa pri 
schodisku sú triedy použiteľnosti 3, ostatné panely sú triedy použiteľnosti 2. Pozdĺžne nosníky nad terasou sú uložené 
na oceľových stĺpikoch s kruhovým prierezom Ø100mm. 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Nosnú časť strechy nad kaviarňou a sociálnym zariadením tvoria panely z krížom lepeného dreva hrúbky 160 mm. 
Panely sú zložené z piatich lamiel hrúbky 41,19,40,19,41 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25. Panely sú uložené na 
obvodových a vnútorných nosných stenách. V kaviarni sú tieto panely uložené na drevených nosníkoch z lepeného 
lamelového dreva s prierezom 260 x 450 mm s triedou pevnosti GL24h. Prestrešenie terasy tvoria stropné nosníky z 
lepeného lamelového dreva s prierezom 120x920 mm, medzi ktorými sa vytvorí nosný drevený rošt, na ktorý sa osadia 
OSB dosky. Nosné prvky prestrešenia vyhliadkového boxu tvoria prievlaky s prierezom 100x250 mm z lepeného 
lamelového dreva s triedou pevnosti GL24h. Na týchto prievlakoch sú uložené krokvy s prierezom 100x250 s triedou 
pevnosti C24. Osová vzdialenosť krokiev je 860mm. Konštrukcia na poschodí je z lepených drevených profilov. 
Podrobnosti všetkých drevených prvkov budú riešené v dielenskej dokumentácii dodávateľa. 
Schodisko 
Schodisko je vytvorené takisto z panelov a stupňov z krížom lepeného dreva.(sibírsky smrekovec) Hrúbka 
schodišťového ramena je 160 mm. Panely sú triedy použiteľnosti 3. Schodišťové ramená a podesty sú kotvené do 
bočných stenových panelov. 
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Dilatácie 
Objekt je vyhotovený ako jeden dilatačný celok. 
Vnútorné priečky 
Vnútorné priečky sú prevažne realizované ako sadrokartónové, opláštené SDK doskami 2x12,5 mm na konštrukcii z CW 
a UW profilov. Hrúbka priečok je 100,150,300mm. Vo všetkých WC priestoroch sú navrhnuté sadrokartónové dosky do 
vlhkého prostredia, sadrokartón v hygienických zariadeniach je impregnovaný, v miestnosti na odpadky protipožiarny. 
Panely z krížom lepeného dreva sú prevažne opláštené sadrokartónovou konštrukciou, v niektorých priestoroch sú 
riešené ako pohľadové. 
Priečky sociálnych zariadení sú čiastočne riešené aj ako hotové deliace WC drevotrieskové priečky so zabudovanými 
dvernými otvormi. 
Výplne otvorov 
Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom 4-16-4-16-4 resp.8-12-6-16-6 s dištančným teplým rámikom SGG Swisspacer V. 
Stavebná hĺbka rámov je 80 mm a krídla 88 mm. Okná sú kotvené do nosných hranolov pomocou montážnych uholníkov 
a pásových kotiev.  
Strešné konštrukcie 
V objekte sa nachádza viacero typov strešných konštrukcií. Nad priestorom sociálnych zariadení a časťou kaviarne sa 
nachádza jednoplášťová plochá strecha s nosnou konštrukciou z panelov z krížom lepeného dreva. Potom smerom z 
interiéru do exteriéru nasleduje, spádová vrstva, tepelnoizolačná vrstva, geotextília, hydroizolácia z mPVC a nakoniec 
vrstvy vegetačnej strechy. Pre komunitný priestor je pochôdzna strecha s umelým trávnikom. Hydroizolácia sa nachádza 
nad geotextíliou a tepelnou izoláciou z EPS. Nad nimi je štrk, ktorý tvorí podklad pod umelý trávnik. Nad terasou je 
strešná konštrukcia navrhnutá z nosníkov z lepeného lamelového dreva. Medzi nosníkmi je uložený drevený rošt, na 
ktorý osadia OSB dosky. Potom nasleduje parozábrana, spádová vrstva, geotextília, hydroizolácia a vrstvy vegetačnej 
strechy. Nosnú konštrukciu amifiteátrového schodiska tvoria oceľové profily, na ktoré je uložená OSB doska. Celá 
konštrukcia je zaizolovaná hydroizoláciou z asfaltovej lepenky. Na nej bude uložená drevená konštrukcia stupňov s 
agátovými doskami. V časti tejto strechy nad sociálnym zariadením bude medzi oceľové nosníky vložená tepelná izolácie 
na báze minerálnej vlny hrúbky 180 mm+120 mm. Minimálny sklon všetkých strešných konštrukcií je 1,5%.  
Podlahy 
V objekte tvoria podlahu nasledujúce vrstvy. Nad základovou doskou sa nachádza hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z 
asfaltových pásov. Potom nasleduje tepelná izolácie z podlahového polystyrénu hrúbky 150mm a nakoniec cementový 
alebo anhydridový poter. Finálnu nášľapnú vrstvu podláh tvoria liate podlahy z poteru resp., keramické podlahy. 
Nášľapnú vrstvu terasy tvoria terasové dosky- agát uložené na základovom rošte, ktorý je osadený na roznášacích 
betónových platniach v štrkovom lôžku.  
Úpravy povrchov 
Vonkajší povrch fasády je riešený ako hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 2,0 mm na silikónovej báze bielej 
farby. Povrch stien v kaviarni a v komerčnom priestore tvorí panel z krížom lepeného dreva s pohľadovou kvalitou 
opatrený olejovou povrchovou úpravou Osmo. V ostatných priestoroch je povrch stien sadrokartónová konštrukcia s 
bielym náterom. V priestoroch WC je na stenách keramický obklad do výšky 2550 mm.  
Klampiarske a zámočnícke práce 
Oplechovanie atík a iných prvkov sú vytvorené z poplastovaného plechu hr. 0.75 mm.  
 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 801 89 budovy pre obchod a spoločné stravovanie - ostatné 
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby 
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a.) Analýza polohy nehnuteľností:            
Stavba i nebytové priestory sa nachádzajú v katastrálnom území  Nové Mesto, na pozemkoch, ktoré sú na ulici 
Odbojárov č. 5B v zastavanom území mesta Bratislava, v mestskej časti Nové Mesto. Prístup k objektu je po spevnenej 
komunikácii a chodníku z viacerých strán. Orientácia miestností ohodnocovaného objektu (NP) k svetovým stranám je 
čiastočne výhodná a čiastočne nevýhodná. Dopravné spojenie s centrom Hl. mesta SR Bratislava je mestskou 
hromadnou dopravou do 5-10 min. V blízkom okolí sa nachádza základná i vyššia občianska vybavenosť. Poloha 
objektu a NP, vzhľadom na vzdialenosť k historickému centru mesta, nemá vplyv na dopyt po nehnuteľnostiach v tejto 
lokalite. Stavba nie je zaťažená nadmernou prašnosťou a hlučnosťou z dopravy, vzhľadom na umiestnenie objektu resp. 
NP. V objekte pri obhliadke nebol zistený výskyt konfliktných skupín obyvateľstva. 
 
b.) Analýza využitia nehnuteľností:  
Ohodnocovaná nehnuteľnosť (NP) svojím stavebno-technickým prevedením nie je uspôsobená na iný účel využitia, ako 
na prevádzku služieb so zázemím. V budúcnosti sa neočakávajú zmeny v blízkej okolitej zástavbe, ktoré ovplyvnia 
hodnotu stavby resp. NP. Stavba je primerane udržiavaná, vo výbornom stavebno-technickom stave. Vzhľadom k polohe 
je možnosť využitia len pre dané účely. 
   
c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
Nepredpokladám žiadne riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti.  
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3. NÁJMY 

3.1.NÁJOM STAVIEB POROVNANÍM 

 
HODNOTENÁ STAVBA resp. NP: 

Stavba s.č. 13922, ul. Odbojárov č. 5B, Bratislava na parc. KN č. 11280/103, k.ú. Nové Mesto v zmysle GP č. 3-
1/2017 bez miestností verejných WC a miestnosti pre uskladnenie odpadkov... 

Základy 
Servisný objekt JAMA je založený na pásových základoch šírky 600 mm a výšky 500 mm. Spodná hrana základov je na 
kóte -1,120 m. Na základových pásoch je uložený jeden rad debniacich tvárnic šírky a výšky 250 mm. Spodná hrana 
uloženia je -0,620 m. Základové pásy sú realizované z triedy betónu C20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3. Na týchto 
základových pásoch je uložená spojitá betónová doska hrúbky 150 mm realizovaná z rovnakého betónu ako základové 
pásy. V terasovej časti sú v doske vynechané otvory s rozmermi 5x5m, 3,5x3x5m a 2x2. Okraj týchto otvorov je uložený 
na základových pásoch šírky 400 mm a výšky 500 mm. Na týchto základoch je takisto uložený jeden rad debniacich 
tvárnic šírky 250 mm. Spodná hrana uloženia základovej dosky je -0,370 m. Všetky základové konštrukcie sú uložené do 
štrkového lôžka s hrúbkou 200 mm. 
Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové nosné steny a vnútorné nosné steny sú realizované z panelov z krížom lepeného dreva hrúbky 100 mm. 
Panel je zložený z piatich lamiel hrúbky 20 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25. Panely nachádzajúce sa pri 
schodisku sú triedy použiteľnosti 3, ostatné panely sú triedy použiteľnosti 2. Pozdĺžne nosníky nad terasou sú uložené 
na oceľových stĺpikoch s kruhovým prierezom Ø100mm. 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Nosnú časť strechy nad kaviarňou a sociálnym zariadením tvoria panely z krížom lepeného dreva hrúbky 160 mm. 
Panely sú zložené z piatich lamiel hrúbky 41,19,40,19,41 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25. Panely sú uložené na 
obvodových a vnútorných nosných stenách. V kaviarni sú tieto panely uložené na drevených nosníkoch z lepeného 
lamelového dreva s prierezom 260 x 450 mm s triedou pevnosti GL24h. Prestrešenie terasy tvoria stropné nosníky z 
lepeného lamelového dreva s prierezom 120x920 mm, medzi ktorými sa vytvorí nosný drevený rošt, na ktorý sa osadia 
OSB dosky. Nosné prvky prestrešenia vyhliadkového boxu tvoria prievlaky s prierezom 100x250 mm z lepeného 
lamelového dreva s triedou pevnosti GL24h. Na týchto prievlakoch sú uložené krokvy s prierezom 100x250 s triedou 
pevnosti C24. Osová vzdialenosť krokiev je 860mm. Konštrukcia na poschodí je z lepených drevených profilov. 
Podrobnosti všetkých drevených prvkov budú riešené v dielenskej dokumentácii dodávateľa. 
Schodisko 
Schodisko je vytvorené takisto z panelov a stupňov z krížom lepeného dreva.(sibírsky smrekovec) Hrúbka 
schodišťového ramena je 160 mm. Panely sú triedy použiteľnosti 3. Schodišťové ramená a podesty sú kotvené do 
bočných stenových panelov. 
Dilatácie 
Objekt je vyhotovený ako jeden dilatačný celok. 
Vnútorné priečky 
Vnútorné priečky sú prevažne realizované ako sadrokartónové, opláštené SDK doskami 2x12,5 mm na konštrukcii z CW 
a UW profilov. Hrúbka priečok je 100,150,300mm. Vo všetkých WC priestoroch sú navrhnuté sadrokartónové dosky do 
vlhkého prostredia, sadrokartón v hygienických zariadeniach je impregnovaný, v miestnosti na odpadky protipožiarny. 
Panely z krížom lepeného dreva sú prevažne opláštené sadrokartónovou konštrukciou, v niektorých priestoroch sú 
riešené ako pohľadové. 
Priečky sociálnych zariadení sú čiastočne riešené aj ako hotové deliace WC drevotrieskové priečky so zabudovanými 
dvernými otvormi. 
Výplne otvorov 
Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom 4-16-4-16-4 resp.8-12-6-16-6 s dištančným teplým rámikom SGG Swisspacer V. 
Stavebná hĺbka rámov je 80 mm a krídla 88 mm. Okná sú kotvené do nosných hranolov pomocou montážnych uholníkov 
a pásových kotiev.  
Strešné konštrukcie 
V objekte sa nachádza viacero typov strešných konštrukcií. Nad priestorom sociálnych zariadení a časťou kaviarne sa 
nachádza jednoplášťová plochá strecha s nosnou konštrukciou z panelov z krížom lepeného dreva. Potom smerom z 
interiéru do exteriéru nasleduje, spádová vrstva, tepelnoizolačná vrstva, geotextília, hydroizolácia z mPVC a nakoniec 
vrstvy vegetačnej strechy. Pre komunitný priestor je pochôdzna strecha s umelým trávnikom. Hydroizolácia sa nachádza 
nad geotextíliou a tepelnou izoláciou z EPS. Nad nimi je štrk, ktorý tvorí podklad pod umelý trávnik. Nad terasou je 
strešná konštrukcia navrhnutá z nosníkov z lepeného lamelového dreva. Medzi nosníkmi je uložený drevený rošt, na 
ktorý osadia OSB dosky. Potom nasleduje parozábrana, spádová vrstva, geotextília, hydroizolácia a vrstvy vegetačnej 
strechy. Nosnú konštrukciu amifiteátrového schodiska tvoria oceľové profily, na ktoré je uložená OSB doska. Celá 
konštrukcia je zaizolovaná hydroizoláciou z asfaltovej lepenky. Na nej bude uložená drevená konštrukcia stupňov s 
agátovými doskami. V časti tejto strechy nad sociálnym zariadením bude medzi oceľové nosníky vložená tepelná izolácie 
na báze minerálnej vlny hrúbky 180 mm+120 mm. Minimálny sklon všetkých strešných konštrukcií je 1,5%.  
Podlahy 
V objekte tvoria podlahu nasledujúce vrstvy. Nad základovou doskou sa nachádza hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z 
asfaltových pásov. Potom nasleduje tepelná izolácie z podlahového polystyrénu hrúbky 150mm a nakoniec cementový 



Odborné vyjadrenie č. 246/OV/2018     List č.  9 
 

alebo anhydridový poter. Finálnu nášľapnú vrstvu podláh tvoria liate podlahy z poteru resp., keramické podlahy. 
Nášľapnú vrstvu terasy tvoria terasové dosky- agát uložené na základovom rošte, ktorý je osadený na roznášacích 
betónových platniach v štrkovom lôžku.  
Úpravy povrchov 
Vonkajší povrch fasády je riešený ako hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 2,0 mm na silikónovej báze bielej 
farby. Povrch stien v kaviarni a v komerčnom priestore tvorí panel z krížom lepeného dreva s pohľadovou kvalitou 
opatrený olejovou povrchovou úpravou Osmo. V ostatných priestoroch je povrch stien sadrokartónová konštrukcia s 
bielym náterom. V priestoroch WC je na stenách keramický obklad do výšky 2550 mm.  
Klampiarske a zámočnícke práce 
Oplechovanie atík a iných prvkov sú vytvorené z poplastovaného plechu hr. 0.75 mm.  
 
 
Úžitková plocha na prenájom: 
1.NP  
- 1,00 podesta schodisko      1,50 m2 

- 1.01 kaviareň     89,71 m2 
- 1.02 technická miestnosť    17,39 m2 

- 1.03 WC muži       4,62 m2 

- 1.04 WC ženy       4,57 m2 

- 2.02 komerčný priestor     17,69 m2 

- 2.09 technická miestnosť      6,40 m2 

- 3.01 terasa     59,00 m2 

-         átrium štrk   113,80 m2 

- 3.02 amfiteátrové schodisko   40,63 m2 

2.NP  
- 1.11 schodisko       9,00 m2 

- 1.12 komunitný priestor    45,47 m2 

spolu    409,78 m2 

 
Ostatné priestory nebudú prenajaté... 
 
Nájomne sadzby sú odvodené s dosiahnuteľných nájomných sadzieb v danej lokalite, ktoré sú uvádzané bez poplatkov 
za energie, upratovanie, strážnu službu a pod, - tie sú potom rozúčtované jednotlivým nájomníkom podľa prenajímanej 
plochy.  

 
VYPOČET:  Počet MJ stavby:        409,78 m2 UP 
 
 
 
 

ZOZNAM POROVNATEĽNÝCH STAVIEB resp. NP 
 

➢ Vinotéka Rozadol - Reštauračné priestory Bratislava II - Ružinov 

Odstúpenie prevádzky - VINOTÉKA - Rozadol 

Mliekarenska, Bratislava II - Ružinov, okres Bratislava  900 €/mes.  
Typ: Prenájom 
Druh: Reštauračné priestory 
Stav: Novostavba 
Úžit. plocha: 64 m2 

Cena za m2: 14,06 €/m²/mes. 
 
Na prenájom Vám ponúkame kompletne zariadenú Vinotéku vrátane funkčne vybavenej kuchyne na prípravu jedál a 
registračnej pokladne na Mliekarenskej ulici v Ružinove. 
Výmera 64 m2 (20 miest na sedenie) + 45 m2 terasa (30 miest na sedenie).  
2 x pánske WC, 2x dámske WC. 
Zariadenie: plne vybavená kuchyňa na prípravu jedál, chladnička, umývadlo, chladiaci box. 
 
Mesačný nájom: 900 EUR + 220 EUR zálohové platby za energie. 
 
Druh dokladu:  Ponuka z internetu 
Identifikácia dokladu:   ID inzerátu: 3193903 
Dátum k dokladu:  14. 5. 2018 
Počet MJ stavieb:  64,00 m2 UP 

https://www.nehnutelnosti.sk/bratislava-ii-ruzinov/
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Cena nájmu podľa dokladu:  10 800,00 Eur/rok 
Nájomné na MJ:  168,75 Eur/m2 UP/rok 

➢ PRENÁJOM priestoru vhodného ako kaviareň, centrum voľného času 

PRENÁJOM priestoru vhodného ako kaviareň, centrum voľného času 

Štát: Slovensko Mesto: Bratislava - Ružinov Lokalita: Bratislava - Ružinov Ulica: Kupeckého  

12,00 €/m2/mes. (104,00 m2) + DPH, vrátane provízie  

Gastro priestory na prenájom, Bratislava - Ružinov, ponuka č. ZR-PA-410 

Na prenájom zariadená kaviareň s kapacitou cca 40 ľudí.  
V priestore sa nachádza pult s kompletným vybavením, stoly a stoličky, sofa, odpočinkový ušiak a sedacia súprava. 
Sociálne zariadenie zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. Súčasťou prevádzky je aj sklad, kde je možnosť zriadenia kútika 
na prípravu jedál studenej kuchyne.  
Priestor kaviarne je svetlý a v kombinácii teplých zemitých farieb na zariadení pôsobí útulne. 
Využitie priestoru: kaviareň, cukráreň bez vlastnej výroby, centrum tvorivých dielní pre deti alebo centrum voľného času 
pre dospelých. 
Odstupné: 20.000,-EUR+DPH (v cene je vlastníctvo inventáru kaviarne, okrem chladničiek) 
Odstupné. 10.000,-EUR +DPH (v cene je prenájom inventáru kaviarne s vlastným servisom) 
Podmienky nájmu: platby nájomného kvartálne, kaucia 3M nájomné,  
Zálohové platby za energie: 300,-EUR mesačne+DPH pokrývajú platby za kúrenie a vodu 
 
Druh dokladu:  Ponuka z internetu 
Identifikácia dokladu:   ponuka č. ZR-PA-410 
Dátum k dokladu:  18. 7. 2018 
Počet MJ stavieb:  104,00 m2 UP 
Cena nájmu podľa dokladu:  14 976,00 Eur/rok 
Nájomné na MJ:  144,00 Eur/m2 UP/rok 
 
 
 

➢ Dodatok č. 8/157/2018/N k Zmluve o nájme NP č. 15/2011 

 
Predmet dodatku c. 8 
Na základe žiadosti nájomcu a písomného súhlasu prenajímatela c. 882/2018 zo dna 02.07.2018 sa zmluvné strany 
dohodli na podnájme nebytových priestorov v hale I. Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, katastrálne 
územie Nové Mesto, parc. c. 15142/1, súpisné císlo 1295, zapísané na liste vlastníctva c. 1516 v celkovej výmere 
106,40 m2, za úcelom prevádzkovania predajne športových potrieb, hokejových potrieb. 
 
Rocné nájomné za predmet nájmu je stanovené v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán 
podla Oznámenia o zmene ceny za nájom c. 568/2018 zo dna 25.04.2018 vo výške 13 685,38 Eur, co je suma bez dane 
z pridanej hodnoty. K cene nájmu sa úctuje dan z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Podnájomca 
sa zaväzuje platit nájomné za predmet nájmu mesacne vo výške 1 140,45 Eur, co je suma bez dane z pridanej hodnoty. 
K cene nájmu sa bude úctovat dan z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Nájomné a dan z pridanej 
hodnoty budú platené na základe dohody o platbách nájomného na kalendárny rok podla § 75 ods. 2 písm. a) zákona c. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v termíne do 5. dna príslušného kalendárneho 
mesiaca na úcet prenajímatela uvedený v záhlaví tohto dodatku . 
 
Úhrady za služby spojené s nájmom sú stanovené vo výške 2 030,40 Eur bez dane z pridanej hodnoty rocne v zmysle 
Dohody o platbách nájomného a služieb podla § 75 ods.2 zákona c. 222/2004 Z. z. zo dna 06.02.2018, špecifikované v 
prílohe, ktorá tvorí neoddelitelnú súcast tejto dohody. K cene služieb sa bude úctovat dan z pridanej hodnoty v zmysle 
platných právnych predpisov. 
 
Druh dokladu:  Nájomná zmluva  
Identifikácia dokladu:   Dodatok č. 8/157/2018/N 
Dátum k dokladu:  15. 7. 2018 
Počet MJ stavieb:  106,40 m2 UP 
Cena nájmu podľa dokladu:  13 685,40 Eur/rok 
Nájomné na MJ:  128,62 Eur/m2 UP/rok 
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➢ Všeobecné kritériá porovnávania:  
 
Základné údaje: 
*výmera plochy stavby (podlahové, úžitkové a pod.) ako celok 
*funkčne využitie stavieb resp. nebytových priestorov 
*všeobecná cena porovnateľných stavieb resp. nebytových priestorov  
 
Ekonomické faktory: 
*druh obchodu (predaj, ponuka a pod.) 
*vlastníctvo (podielové, výlučné) 
*dátum prevodu (ponuky musia byť vždy aktuálne) 
 
Polohové faktory: 
Poloha nehnuteľností k danej obci resp. mestu z ktorého vyplýva zvýšený záujem - vzťah k centru  
*obchodné centrá, hlavné ulice  
*časti obce mimo centra  
*časti obce vhodné k bývaniu a rekreácií, situované na okraji  
*časti obce nevhodné k bývaniu a rekreácií, situované na okraji  
*vzdialené k od obce, ktorého vzdialenosť od zástavby je >1 000 m  
 
Kvalita životného prostredia v okolí pozemku 
*bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vody  
*bežný hluk a prašnosť v dôsledku dopravy  
*zvýšená hlučnosť a prašnosť v dôsledku intenzívnej dopravy  
*zvýšená hlučnosť a ďalšie exhalácie  
*vysoká hlučnosť a prašnosť, intenzívne nebezpečné exhalácie, znečistenie spodných vôd  
 
Orientácia pozemku ku svetovým stranám 
*orientácia pozemku na JJZ - J - JJV  
*orientácia pozemku na JZ - JV  
*orientácia pozemku je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná  
*orientácia pozemku na SZ - SV  
*orientácia pozemku na SSZ - S - SSV  
 
Atraktivita stavieb resp. nebytových priestorov 
*oblasť na bývanie a rekreáciu (významné prírodné lokality  - blízkosť prírodnej rezervácie, chránená krajinná oblasť, 
pamiatková zóna a pod. 
*oblasť so zmiešaným využitím 
*oblasť nevhodná na bývanie a rekreáciu (priemyselné a poľnohospodárske oblasti) 
 
Fyzické faktory: 
Vybavenosť infraštruktúry (technickej a dopravnej) 
*žiadna  
*čiastočná  
*všetky IS  
 
Výmera úžitkových plôch stavieb resp. nebytových priestorov:  
*malé (NP o jednej a dvoch kancelárií...) 
*väčšie (NP na jednom poschodí so zázemím) 
*veľmi veľké - celé objekty 
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Výpočet nájmu stavby 

 

Názov 

Vinotéka Rozadol 
- Reštauračné 

priestory 
Bratislava II - 

Ružinov 

PRENÁJOM 
priestoru vhodného 

ako kaviareň, 
centrum voľného 

času 

Dodatok č. 
8/157/2018/N k 

Zmluve o nájme 
NP č. 15/2011 

Nájomné (bez energií) [Eur/rok]  10 800,00  14 976,00  13 685,40 

Nájomné na MJ [Eur/m2 UP/rok] 168,75 144,00 128,62 

Hodnotenie faktorov    

 
Druh obchodu - prenájom 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

 
Ponuka realit. kanc. alebo zrealiz. Nájomná zmluva 

  0,9500 
horšie 

  0,9500 
horšie 

  1,0000 
zhoda 

 
Uzatvorenie Nájomnej zmluvy... 

  0,9500 
horšie 

  0,9500 
horšie 

  1,0000 
zhoda 

 
Provízia realitných kancelárií 

  0,9000 
horšie 

  0,9000 
horšie 

  1,0000 
zhoda 

 
Poloha NP k obci 

  1,0500 
lepšie 

  1,0500 
lepšie 

  1,0000 
zhoda 

 
Kvalita život. prostredia 

  1,1000 
lepšie 

  1,1000 
lepšie 

  1,0500 
lepšie 

 
Vybavenosť infraštruktúrou 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

 
Zaťaženie hlukom a pod 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

 
Dopravné spojenie 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

 
Atraktivita polohy NP resp. stavby 

  1,0500 
lepšie 

  1,0800 
lepšie 

  1,0500 
lepšie 

 
Orientácia k svetovým stranám 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

 
Atraktivita využiteľnosti NP resp. stavby 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,1000 
lepšie 

 
Vybavenosť NP resp. stavby 

  0,6000 
horšie 

  0,6000 
horšie 

  0,6000 
horšie 

 
Veľkosť úžitkovej plochy NP resp. stavby 

  1,3000 
lepšie 

  1,1000 
lepšie 

  1,1000 
lepšie 

 
Účel využitia NP resp. stavby 

  1,0000 
zhoda 

  1,0000 
zhoda 

  1,3000 
lepšie 

Spolu:   0,7683   0,6687   1,0405 

Vyhodnotenie    

Nájomné upravené o vplyvy faktorov [Eur/m2 UP/rok] 129,66 96,29 128,69 

Priemerná nájomná hodnota 118,21 Eur/m2 UP/rok 

 
 

VYHODNOTENIE 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Nájomná hodnota na mernú jednotku    118,21 Eur/m2 UP/rok 

Nájom stavby stanovený porovnaním VŠHN = 409,78 m2 UP * 118,21 Eur/m2 UP/rok 48 440,09 Eur/rok 
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III. ZÁVER 
 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
➢ Všeobecná hodnota nájmu časti nebytových priestorov stavby bola stanovená porovnaním.  
Vzhľadom na umiestnenie časti stavby (nebytových priestorov), prístupnosť, zohľadnený stavebno-technický stav, 
využiteľnosť... všeobecná hodnota stanovená porovnaním objektívne vystihuje všeobecnú hodnotu nájmu predmetnej 
stavby (NP) v danom mieste a čase pri jej prípadnom poctivom prenájme v bežnom obchodnom styku so zohľadnením 
priestorov ako celku. 
   
 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU stavieb stanovenej podľa vyhlášky MS 

SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení hodnoty majetku: 

Názov 
Nájom/MJ 
[Eur/rok] 

Nájom [Eur/rok] 

Stavby   

Stavba s.č. 13922, ul. Odbojárov č. 5B, Bratislava na parc. KN č. 
11280/103, k.ú. Nové Mesto v zmysle GP č. 3-1/2017 bez miestností 
verejných WC a miestnosti pre uskladnenie odpadkov... (409,78 m2 UP) 

118,21 48 440,09 

   

Spolu   48 440,09 
 
 

  

Zaokrúhlene   48 400,00 
 
Slovom: Štyridsaťosemtisícštyristo Eur/rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24.8.2018 Ing. Peter Vinkler 
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IV. PRÍLOHY 
 

➢ Objednávka odborného stanoviska č. 268/2018. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 4835-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2382-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 3857-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený 
cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 1-čiastočný, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5148, k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Kópia z katastrálnej mapy, mapový list č. ..., k.ú. Nové Mesto zo dňa 24.08.2018, vytvorený cez katastrálny portál 
GKÚ Bratislava. 

➢ Geometrický plán č. 3-1/2017 na zameranie skutočného stavu p. č. 11280/1, 11280/56, 11279/5 a oddelenie 
pozemkov 11280/94-103 na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vypracovaný zo dňa 14.08.2017 a overený 
Okresným úradom v Bratislave zo dňa 14.09.2017 pod č. G14-1927/2017. 

➢ Rozhodnutie č. OS-432/1019/2018/KRU-3 vydané zo dňa 18.04.2018 od Mestskej časti Bratislava - Vajnory o 
povolení užívania stavby "Voľnočasový priestor JAMA, architektonická úprava areálu bývalého cyklistického 
štadióna" v objektovej skladbe " SO 04 - A servisný objekt a SO 06 - hracie a fitnes prvky" na pozemku parc. č. 
11280/1 a 11280/34, k.ú. Nové Mesto..., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2018. 

➢ Oznámenie o pridelení súpisného a orientačného čísla na stavbu "servisný objekt JAMA" na parc. č. 11280/103 pod 
s.č. 13922 a orient. č. 5B..., ktoré bolo vydané zo dňa 11.07.2018 od Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto... 

➢ Zmluva o nájme...  

➢ Ponuky na prenájom NP z internetu... 

➢ Projektová dokumentácia stavby v rozsahu situačný pôdorys podlaží, rez, pohľady a situácia... 

➢ Fotodokumentácia stavby... 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
Odborné vyjadrenie som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie  37 01 00 Pozemné stavby, 
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913 776. 
   
Odborné vyjadrenie je v denníku zapísaný pod číslom 246/OV/2018. 
 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.  
 
 
 
           Podpis znalca 
  
 
 


