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ZNALECI(Y POSUDOK
číslo 4/20í9

vo veci: stanovenia vŠeobecnej hodnoty pozemku v zastavanom území obce Bratislava - mestskej časti Nové
tlesto na parc. KN č. 5675/1 a 5675/6 evidovaných v overenom GP č.27l2O18 (vypracoval Filip Frant - GEoMEp)
resP. Pre rozdelením na parc. KN ě. 5675/1 evidovaného na LV 2í8í-čiastoěný, a stanovenia všeobecnej hodnotý

'obvyklého" nájmu pozemku v zastavanom území obce Bratislava - mestskej ěasti Nové Mesto na part. KN č.
5675/í a 5675/6 evidovaných v overenom GP é.2712018 (vypracoval Filip Franc - GEOMEP) resp. pre rozdelením
na Parc, KN Č. 5675/í evidovaného na LV 2181čiastočný, k.ú. Vinohrady, mestská časť Bratisláva - Nové Mesto,

okres Bratislava lll,, pre účel zamýšl'aného prevodu nehnutel'ností resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy...

Počet listov (z toho príloh): 23 ('l'l)
Poěet odovzdaných vyhotovení: 3

V Bratislave dňa 14.01.20,19.
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7Jla/er*:ý posudok č. 4l20'l9 List č. 2

I. IJVOD POSUDKU
í. Úlďla znalca:
§anoiť vŠeobecnú hodnotu pozemku v zastavanom území obce Bratislava - mestskej časti Nové Mesto na parc. KN č.fi75l1 a 5675/6 evidovaných v overenom GP č.27l2O18 (vypracoval Filip Franc - GÉoMEp) resp, pre rozdelením na
Pac- KN Č. ffi75l1 evidovaného na LV 2181-čiastočný, a stanovenia všeobecnej hodnoty "obvyklého"'nájmu pozemku v
z§tavanotn Území obce Bratislava - mestskej časti Nové Mesto na parc. KN č. 5ó7511 á sozsto'evidbvaných v
oveíenom GP Č.2712018 (vYPracoval Filip Franc - GEOMEP) resp. pre rozdelením na parc. KN č. 5675/1 evidováného
na LV 2Í8'ltiastočný, k.ú, Vinohrady, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava lll..

2-ftávny úkon, na ktoný sa má znalecký posudok použit'l

l-_9QT:^ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):
É-12.2018.

4. Dátum, ku ktorému sa nehnutel'nosť alebo stavba ohodnocuje:
14.01.2019.

5. Podklady na vypracovanie posudku:
5.í Dodané zadávatelbm:

Plánu 2712018, maporr'ý list č. Pezinok 9-8134, k,ú. Vinohrady zo dňa O20.3.201s, overeňy okresným úiadom
Bratislava pod č. 529/2018 zo dňa 14.03,2018.

plánu Hl. mesta SR Bratislavy..., zo dňa 05.06.2018.

5.2 Zbkané znalcom :

cez katastrálny portál GKÚ Bratislava,
218,|-čiastočný, k,ú. Vinohrady zo dňa 13.01.2O19, vytvorený

GKÚ Bratislava.

a Ponuka realitných spoločností v danej lokalite ohťadom predaja a prenájmu pozemkov zo dní 05.12,2018.

6. Použité právne predpisy a literatúra:

Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatetoch a o zmene a doplnení niektorlých zákonov.

99Pin" vYhláŠka Ministerstva spravodlivosti Slóveňskej iepubliky č. 4gOl2OO4 Z, z., ktorou sa vykonáva zákon č.
38212004 Z, z, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateíoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

9gq[q vYhláŠka Ministerstva spravodlivosti Sloven'sXej ápubliky č. 4g)l2oo4 Z. z., klorou sa vykonáva zákon č.§Z2004Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatetoch a o zmene a doplnení niektorlých zákonov.

vyhláŠka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 49ol20o4 Z. z., kloróu sa vykonáva zákon č. 382l2oo4
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

OoPÍna vyhláška Ministerstva spravodlivosti Siovenske;'republiký č. 4g2l2o04 z, ,.' o-ÝŠi ii.1:"pt;.r"""Ž"ári
neskorších predpisov.

d(pÍna vyhláŠka Ministerstva spravodlivosti Štovenskej republiky č, 4g2l2o04 Z. z, o VsH' ,á;ěŘ;-;';;.í
neskorších predpisov.

a sTN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

SR o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných'práv 
-k 

nehnutelnostiam (katastráiny zákon) v znení
neskoršich predpisov,

pnác výrobnej povahy



Znal€cký posudok č. 412019 List č. 3

200í, lsBN 80-7100-827-3

7. Definije posudzovaných veličin a použitých postupov]
UAI(ÁDNÉ POJMY A NÁZVOSLOV|E
> MšeoDecná hodnota f/lŠH)
lšleoÉccná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnutelností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich
uůxa*paobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voínej súťaže, pň
úiwm predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patičnou informovanosťou i opatmosťou a s predpokladom,
b ccrta nie je ovplyvnená nepňmeranou pohnútkou.

?Á,<LADNÉ Po sT tJ PY o H o D N o Cov AN l A N EH N UTELN o sT í A 9TAV l E B
lffina hodnota sa stanoví býmito metódami:
> ptovnávacia metóda,
> kombinovaná metóda (použije sa pi stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu),
> uýrrcsová metóda (použúe sa pň pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovaťvýnos),
> metóda polohovej diferenciácie,
lýóer vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdóvodnený. Podl'a účelu znaleckého posudku
nožno použť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdóvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená
1Ďranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní nehnuteíností a
{avieb nemocníc a zdravotníckych zariadení sa ako jedna z metód vždy použije metóda polohovej diferenciácie a pri
pdnotení fahorov sa zohíadňuje najmá faktor - súčasný technický stav.

t Osobihé požiadavky zadávatel'a:
> tleboli yznesené

tI. POSUDOK
|. všEoBEcNÉ úoele
t ) \lýůer použitej metódy:
Ťbha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492l2OO4 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej
líerenciácie. Použitie rnýnosovej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nie je možné, pretože pozemok
ř je schopný dosahovať primeraný výnos formou prenájmu, Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je
ylúčená z dóvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu, rozlohu, využitie a typ pozemkov.

t.) Vlastnícke a evideněné údaje :
, podía listu vlastníctva č.2181-čiastočný, k.ú, Vinohrady, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres

Bratislava lll.

u Majetková podstata:
hrcelv reoistra "C"
brc. č. 5675/1 o výmere 144 m2 Záhrady 4 1

qutd::
ltd spósobu využívania pozemku

Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,
ovocje, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny.

lb utiesúpnb pozemku
- Pozernok je umiestnený v zastavanom území obce

LYE*i a lné oprávnené osoby:
kl* pralrpno vž'ahu: Vlastník

l-trÁVř{E MESTO SR BRATISLAVA-MESTSKA CAST B-NOVE MESTO, Junácka 1, 83290 Bratislava, SR
lČo...
spoluvlastnícky podiel: 2l3

ťúltútlttlp;
EpůrĚ Spftitíy katasřa pre hlavné mesto SR Bratislavu č.1l2012lROEP Vinohrady zo dňa 6.09.2012
t^sTT{l( PoD 1fRoToKoL o ZVEREN| MAJETKU HL.MESTA Do SPRAVY zo DNA 30,9.1991



aleclý posudok č. 412019 List č. 4

&lft právneho vťahu: Vlastník

HIÁVNE MESTO SR BRATISLAVA-MESTSKA CAST B-NOVE MESTO, Junácka 1,83290 Bratislava, SR
lČo...
spoluvlastnícky podiel:

ld ttdobudnutia:
rďtodnutie Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu č.1l2012lROEP Vinohrady zo dňa 6.09.2012(Vč 1216 817, Uznesenie ObNV BAzo dňa 21.6.1960, čd. 1856/1962

Ťarchy:
z zápisu

l údaje:
(V 1216 pre parcely reg. C KN 567612 567511

GEOIETRICKÝ PLÁN na zameranie rodinného domu na parc,. č. 567213,5675/6 a garáže na parc. č. 5672/4, číslo
íEw 27nU8, mapový list č. Pezinok 9-8/34, k.ú. Vinohrady zo dňa 020.3,2018, overený Okresným úradom
Bratblava @ č.52Sl2018 zo dňa 14.03,20,18:

rARÝ sTAv:
| č- 2500 Parc, KN-C č. 5671 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2
í č 2500 Parc. KN-C č.567211 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2
| č 2181 Parc. KN-C č, 5675/1 Záhrady o výmere 144 m2

113

spolu

'rÝ 
sllv:

Parc, KN-C č. 5671
Parc. KN-C č,567211

soolu

E;nda:
ic s.:čsco- li.žívania pozemku

;.
Samctarp stojaca garáž
Rodinný dom.

Zastavané plochy a nádvoria
Záhrady 4

o výmere 551 m2

zaniká
o výmere 216 m2
o výmere 129 m2
o výmere 42 m2

Parc. KN-C č, 567213 Zastavané plochy a nádvoria 15
Parc. KN-C č, 567214 Zastavané plochy a nádvoria 16

10
7

Parc, KN-C č.567214 Záhrady 4 o rr,ýmere 2O m2
Parc. KN-C č.567511 Záhrady 4 o qýmere 119 m2
Parc. KN-C č. 5675/6 Zastavané plochy a nádvoria 15 10 o výmere 25 m2

o výmere 551 m2

bnď prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,
mie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny.
Pmernok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.
Pozernot, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom.

] 
'id.F 

o obtrliadke a zameraní predmetu posúdenia:
l& obřúiadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa05.12,2018,
F-abkrnentácia vyhotovená dňa 05.12.201 8

Iraru dohrrrentácia, najmá porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so

- 

olcPtrm sElYo{Tl,

tre i*l'rrefřácia mi bola poskytnutá a bola porovnaná so skutkovým stavom. Všetky rozmery nehnulel'ností sú
F+ z &rl y§riŤra. z kópie z katastrálnej mapy.,,, ale hlavne z overeného GP č. 27t2O18, k.ú. Vinohrady...
F9' rnď v zrn}.sle Uzemného plánu Hl. mesta SR Bratislava je určený podťa schválenej funkcie na

lÉz&elá.r ffin územia (kód 101), ktoré je súčasťou stabilizovaného územia.
l

l Ei Ea rdrrrrtsírrosť, najmá porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra
F-- - --tnyrrr §Ely(1rÝr-

F fu*. F y srlade so skutkový,m stavom evidovanom na LV č. 2,181-čiastočný, zakreslená v kópii z
}aqry. ri tffirady..., ab hlavne z overeného GP č.27t2O18, k.ú. Vinohrady...



leciý posudok č. /U2019 List č. 5

rlnrcrrnnb jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia resp. stanovenia
ryrem ná!mu:
Ferrok v zúO Bratislava - m.č, Nové Mesto na parc. KN č. 567511 a 567516 v zmysle GP č. 27l2O18, k.ú.
Vnmv.

:Ulrcrrvanie je$noťivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia resp. stanovenia
}rtÉlo náinu:
i()s|ÚÉ pozemky a stavby v ZúO Bratislava - m.č. Nové Mesto evidované na LV č. 2181 a GP č. 27l2O18, k,ú.
Vmy..

I lÉ rcbď zbtené.

l-
§TAHOVENIE VSEOBECN EJ HODNOTY
i
I

b pobhy rrehnutelností:
Lrot íra pnrc. KN č. 5675/1 a 5675/6 evidované v GP č. 27l2O18, k.ú, Vinohrady a pred rozdelením na LV č. 2181-

trú atp§t*ba v katastrálnom území Vinohrady, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava lll, pri

lbrsri Doprarvné spojenie s centrom Hlavného mesta SR Bratislavy je mestskou hromadnou dopravou do 10-15

lrz-irHi od dopravnej "špičky". V blízkom okolí sa nachádza základná ivyššia občianska vybavenosť. Poloha

l*r an*rrr na rrzdialenosť k historickému centru obce, nemá vplyv na dopyt po nehnutelnostiach v tejto lokalite.

}Éú p@íTrok je prevažne rovinatý. Jedná sa o územie prevažne zastavané viacpodlažnou i malopodlažnou

Ffu ůy{nď,o ďrarakteru s príslušenstvom a zázemím... (bytové domy, rodinné domy so zázemím, občianska

Fgg__.)...
l|{ýarwrua rrďrnutefnosU:
Éf pneríEk v zrrrylslr Územného plánu Hl. mesta SR Bratislava je určený na funkčné využitie: viacpodlažnej
b frŮÉp úaeí,a (áslo funkcie 101) t.j. územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k
lĚrial ,anltíruuré zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia,
|'-l tr cdry *o súčasť parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybavenia, garáže, zariadenia pre

ba1acilú obranu... Podiel funkcie bývania musí tvoriť min. 70,00 o/ozcelkových zastavaných plóch

Lri ó *úúJ frí*čnei plochy. Teda pozemok je súčasťou územia, ktoré je deíinované ako stabilizované
tsL r Im fuíírrý plán predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb,

J!|,7rrlrÉlra ]Ix§tat ieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Vzhíadom k polohe

lr;aUrdĚ 
lerr pre oane učely...

l* ÉCúctr Ézlt spojených s využ ívan ím neh n ute!'nosti :

}- É*gro pc€íídru (parc. č. 5675/6) je už postavená stavba rodinného domu a celý pozemok (parc. č.

lro;aŮesyďlouitý... (virífotodokumentácia v prílohe ZP).lné riziká nepredpokladám...

1lF(rtť
I

l.r rróoA poLoHovEJ DlFERENc!ÁclE

Ll-í FozEll§ FoLoHovoU DlFERENclÁclou

!ar.trepcemku:PozemokevidovanývGPč.27t2o18,k.ú.Vinohradynaparc.KN.cč.5675/í...
l
hreraicr FozEIKov:
Lrrp. lol e 5675/,| widovaný v GP č, 27I2O18, k.ú. Vinohrady a pred rozdelením na LV č. 2181-čiastočný
}lb l ffiun r.eerrrí Mnohrady, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava lll. pri ulici

Y br ůď sa redtádza základná i vyššia občianska vybavenosť, Hodnotený pozemok je značne
.5 re o tffi prevažne zastavané viacpodlažnou i malopodlažnou zástavbou obytného charakteru s
n.zitr'ill_. (bytwé domy, rodinné domy so zázemím, občianska vybavenosť..,)...
É y zrrysb tžemného plánu Hl. mesta SR Bratislava je určený na funkčné využitie: viacpodlažnej

QIb riulia (dsb funkcie 101) t,j, územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytouých domoch a k
ÉĚlr ltlrYřŤ1.íné zanadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia,

|É ú€ ůcry *o súčast parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybavenia, garáže, zariadenia pre
dnl a orikr,r oóranu Podiel funkcie bývania musi tvoriť min. 70,00 % z celkových zastavaných plóch

úůúl rr*čnei ploďry. Teda pozemok je súčasťou územia, ktoré je deíinované ako stabilizované
t lElunl "lzeífí,y 

pián predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb,

l_. rrerieb. píicoín sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Vzhl'adom k polohe

:- - _-..-: !,.-:,:,,.cíotodokumentáciavpríloheZP)



ecký posudok č.412019

)I/ODNENlE FAKTOROV:
fici€ít všeobecnej situácie :

F*ÉErú:

m
lt

Bratislava
VHrvr.l = 66,39 Eur/m2

Hodnotenie

5. obytné zóny miest nad 100 000 obyvatel'ov, luxusné
dobfým osvetlením a výhtadom
6. rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby
nadštandardným vybavením
4, pozemky v mestách s možnosťou využitia
Oopravy

mestskej hromadnej 1,00

List č, 6

1,50
WÉ a ny miest nad 100 000 obyvatefov, Iuxusné obytné oblasti s dobrým osvetlením a výhťadom
půr* Pcridenie lokality je vo vzťahu k predmetným obciam resp. mestám, v kton/ch sa katastrálne územie nachádza. V tomto
liía F zotúadrrený vplyv Hl. mesta SR Bratislavy. Použitý koeficient je v hornej úrovni z možného intervalu vzhl'adom na

FrdrcentrJ Hl. mesta SR Bratislavy.

6mnt interzity vy už itia : 1,10
ffi cbtty. bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením,
i-: Fosridenie intenzity využitia je vo vzťahu súčasného spósobu využitia, nakol'ko všeobecná hodnota sa určuje v danom
Del*r
fiacrú dopeavných wťahov: 1,00
ávna:*h s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopnvy
hlr: furiderrb dopravných vzťahov je vo vzťahu k predmetným obciam resp. mestám, alebo vlastným dopravným

lrlrbara Hl. ínesta SR Bratislavy.

ftrrt fmkčného využitia územ ia: 1,30
Éařúat a rckreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)

tl- kriÉerre polohy |e vo vzťahu k Územnému plánu... polohy a funkcie pozemku. Použitý koeficient je v hornej úrovni

Frorr*r yáíadoín na funkciu využitia predmetných pozemkov v zmysle Uzemného plánu Hl. mesta SR Bratislava.

1,40
FlŇá vyŮrivunst (možnosť napojenia na viac ako ti druhy verejných sieti)

fujĚr- druhu pozemku je vo vzťahu k predmetným pozemkom v danom čase a mieste - čiže za predpokladu

|rr 1Él ftr sEřbu {tžernný plán, Územné rozhodnutie resp. Stavebné povolenie), V sumáre sa jedná o pozemky určené na

}-_ ĚFpraÉíE ale v dosahu napojenia na všetky lS, preto je použitý koeficient v strednej úrovni z možného intervalu,

1,60

-, 

s íýí@É r,ý*ným záujmom o kúpu, akto nebolo zohťadnené v zvýšenej východiskovej hodnote
F- JErir s. @,ky so záujmom o kúpu resp. o pozemky určené výhladovým plánom na vyššie využitie, než na aké
}l Él*_ aa,"i§ p rceficentov v strednej úrovni z možného intervalu.
I

0,30
ůuú úytlých miest (les, skaly, sevemé úbočie a pod.), svahovitosťterénu.,.

.5 ta E?*y rrepravidelného tvaru s róznou šírkou. Použitý je koeficientov v spodnej úrovni z možného intervalu

obytné oblasti s

na bývanie s

kúpu, ak to nebolo

skaly, severné úbočie

1,50

1,10

É 3_ pbďty obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,30

ffiffi 
vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy 1,4o

G : =::-- 
, : S !-y,razne zvýŠeným záujmom o

-:,.-:,:. ::-' 1:- =-. . z.,,,Šene1 východiskovej hodnote
- :- - -:,2:,.- zatienení obytných miest (les,

1,60

0,30

Ď-o-i euúu je sanovené metódou polohovej diferenciácie.

§
: a--,']3l l3'3^u



posudok č,412019 List č. 7

HODNOTA POZEMKU

Érrtifikácia pozemku: Pozemok evidovaný v GP č. 27l2o18, k.ú. Vinohrady na parc. KN-c č. 5675/6...

a_rPvostavieb, PriČom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Vzhl,adom k polohe
nůa ten pre dané účely...

PÉt (Parc. Č. 567ď6) je už zčasti postavená stavba rodinného domu... a z časti je pozemokfrilticia v prílohe ZP).

1,50

'E lEc- KN Č. 5675/6 evidovaný v GP č. 27l2O18, k.ú Vinohrady a pred rozdelením na LV č. 2181-čiastočnýÚa v káasÚálnom Území Vinohrady, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava lll. pri ulicii V &gn okolí sa nachádza za(ádná i vyššia občianska vynavánost. Hodnotený po."rot';l ;;"i;;;19 'l Časti svahovitý. Jedná sa o územie prevažne zastaváné viacpodlažnou i maiopodlažnou zástavbouÉ,r.| s pňslušenstvom a zázemím... (bytové domy, rodinné domy šo zázemím, oV..,),..

*j'flY!|,Yr.:i1?l9f]?ly Hl. mesta..SR ÉÍratislava;e uieáňyi na tuntene uýúiiti", viacpodlažnejl r]zerrria (číslo funkcie 101) t.j. územia slúžiace pre bývánie vo víacpooiál;ý;-áYil;ý";ař";ffii
Eť}'hnutne zariadenia - v súlade s významom'a poirebami územiá stavbý občiánsŘeho vybavenia,ntrÉ floďtY ako súČasť parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybaveňia, garáže,zariadenia pre

= 
$.i!I?::; ._,l!diel funkcie bývania, musj tv_oriť min. 70,00 o/o'z celkový-cn ,asiauánych plóch

i č- zisraróy funkčnej plochy, Teda pozómok je súčasťou územia, i"ář ;;ffiffi#ř;:ilňilJ";;r burr Územný Pláň Pred§okladá mieru staúebných zásahov prevažné formou dostavieb, prístavieb,

u(m ďyvateíov, luxusné obytné oblasti s dobr,ým osvetlením a výhladom§F_rc vŽahu k predmetným obciam resp. mestám, v rtorYcn sa katastráine územie nachádza. V tomto
T TŤta SR Bratislavý. Použitý koeiicient je v noinej úrovni z možného intervalu vzhl,adom naateqy.

1,10
/ a &ahé stavby na bývanie s nadštandardným vybavením,
Yndria F vo \rzťahu sÚČasného spósobu využitia, naXÓko všeobecná hodnota sa určuje v danom

Utacýrťo na ňac ako tri druhy verejných sietí)

==.t-:ll"_T_ryírr.tnry. 
pozemkom rld1lom čase amieste - ěiže za predpokladu

ry íorhodnutb íesp. stavebné povolenie), V sumáre sa jedná o po.ertý určené na
Ú nTeFíla na rĚetkY lS, Preto je použitý koeficient v strednej Úrovni z možnehó intervalu.

1,60
ba4 d( to neblo zohladnené v zvýšenej východiskovej hodnote
_obil ,esp- o pozemky určené v,ýhťadovym ptairom na vyššié využitie, než na aké

1,00
dloctbu vytžitia mestskej hrcmadnej doprcvy
-EÉ uáďrcll P vo vzťahu t< preOmetnlim obciam resp. mestám, alebo vlastným dopravnýmrrsR&eĚlavy-

1,30

'úanlli 
(úytlá alebo rckrcačná poloha)

P_Éry,k Uzerrrrrenu Plánu... polohy a fúnkcie pozemku. Použitý koeficient je v hornej úrovni
ry'ÉrÉ preďrreiných pozemkov v imysle Územného plánu Hl. mesta sR Bátislava

1,40

0,95

&r staly. *vemé úbočie a pod.), svahovitosť terénu

truFi--ra,da§híďycň práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkomffi íe zeíab spósobené vlastníkom stavby (napríklad stavóa na cudzom

-----9 \

Názov
íi pdohovej diferenciácie
řá todnota pozemku 95,69

=M* m2* 11 387,11

kpo = 1,50 * 1,10 * 1,00 " 1,30 * 1,40 * 1,60 * 0,30
VŠHrvrl = VHr,a.l * kpD = 66,39 Eur/m2 * 1,4414



} fioůrotenre pozemku je stanovené metódou polohovej diferenciácie,

Hďy posudok č.4l2}1g

Ě-*hodnota:
3rrecanre a nazov

rceficienfu
.-. 5. obytné zóny miest nad 100tmňce-t .še:€+:^e; situácie dobným osvetlóním a výhl'adom

Druh pozemku

zastavané a nádvoria 25,00

Bratislava
VHv..r = 66,39 Eur/m2

5. obytné zóny miest naO tO
) -L -|---- - ,

List č. 8

1,50

1,10

1,00

1,4o

1,60

0,95

( . .. 6. rodinné domy, . bytové domy a ostatné stavby na bývanie sl*rrt rťÉ,-z,ry využitia nadštandardným Úybaúen ím(; 4. PozemkY v mestách s možnost'ou využitia mestskej hromadnej!Ňřť f,]Cr?l- r 3-,,á'ahov dopravy

rcEfrCIen '-_:: :-. ;'iuŽilia 3. PlochY obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1 ,30

ffiÍ;,li,lt^iť.lívybavenosť(moŽnosťnapojenianaviacakotridruhy
r: 3 pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to neboloFE*r 3]r,..i-,t-l::r:-- 'a.:c.ovzohi'adnené v zvýšenej výchádiskávej r,oonotel; 0. nevyskytuje sa-,,:."_.: svahovitost'terénu

l Ér'E .EEta Pczemkov slúži ako rnýchodiskový podklad pre určenie objektívneho nájomného,iÉTF rŤT*Ťf]ryné z_a predpókladu_zalriqrielurororL;sadzby eca (rusŠl u o"no, období,_i, fiux.doín na možnú návratnosť) a 19,00 % oaRouéno zitázÁnia.

- : -.: ,a_ :a^-=cod]avztahu

kl k. . _-k
\t l , [EUR/rok]

: :_'-_:, 
'= f,*,

.,,-- \ l j

. -- :,. :_:.]:-.a :esatnnomtvare[%/100]
, , , : _:,.:_:, : :.--:.- : .r ]Tu Ktory sa rovná (1OO+517169.

: _ _:, ]3-Z0.]Ťl]vpercentach)
: - ',:: 

- = 
':-:, .:lCV

Hodnota
koeficientu

-::,,:-: )OZEMKU

NlzEIKoV yýPoČronn

kpo = 1,50 * 1,10 * 1,00 * 1,30 - 1,40 - 1,60 *Ň5
VŠHvL = VHr,,r.r * kpD = 66,39 Eur/m2 * 4,5646
VŠHpoz = M " VŠHrvu = 25,00 m2 * 303,04 Eurlm2 7 576,00 Eur

kde N vyjadrujú



všHxpy., = VšHp6214, -[Íffi] - *"

všxppy3 = 95,690 "fffi * 1,19 = 3,921Eurtm2trok

= M * VŠHlpMJ = 119,00 m2 * 3,921 Eurlm2lrok= 466,60 Eur/rok

ě.2712018, k.ú. Vinohrady na parc, KN-C č. 5675/6...

investície:

zaťaženie:

List č. 9

Čné oPerácie (obchodv) salc.ovažuje za základnú_úrokovú sadzbu ECB podl,a § 17 ods 1 Zákona ov Slovenskej republik'e Gák;; é. 6ágióó;"ž.-;.;,;áĚřňi"o;án" závázných právnych

v GP ě. 2712018, k.ú. Vinohrady na parc. KN-C č. 567511,.,

sadzba:

diferenciáciou:
návratnosti investície:

daňové zat'aženie:

95,690 Eur
30 rokov
0,21%
19%
1,19
119,00 m2

303,040 Eur
30 rokov
0,21 o/o

19%
1,19
25,00 m2

=VšHpg2y, "[ffiJ-*"

'VŠHlpy.l = 25,00 m2 * 12,416 Eurlm2lrok= 3í0,40 Eur/rok

_::. : 4,2019

Váhový priemer zák|adných úrokových sadzieb EcN/NBs

0,21%



List č. 10

HODNOTA POZEMKOV
pozem kov bola sta novená m etódou potoh ovej d iferenc iácie.

l"""i":"#::l, *:|1r:.,r!,1_1Tl,".Ť "lvrl$ možnú iasiáuanosr, tvar a svahovitosť,rnovená metódou Poloh_ovej diferenciácie ďbjektívn_e 
"vit,nu;" "J"J|""n,i hodnotu preometnájmieste a čase prijej prípadnóm poctivom pr"áájl v bežnom oo"ňojnó, .tvxu.

§,Ť?r?"=f}§jf{oDNoTY pozemkov a stavieb stanovenej podl,a vyhlášky MS

nÁWU POZEMKOV
bola stanovená výpočtom.

llil^1jríí: :ryl§, !y"r a svahovitosť, všeobecná hodnota stanovená
Ýr-ř!lvv., 9 lqll^vl19 vyu.ll|Bt lval a svanovnosr, v§eobecná hodnota stanovenánú hodnotu nájmu predmetných pozemxov-v'danom mieste 

' 
ěň pri ichobchodnom styku.

HODNOTY tVÁUnU pozemku stanovenej podla vyhlášky MS

í":T,,h' rEl- ?\
l l-^J lltri=/ =

,bYď

Názov

?73018, k.ú, Vinohrady na parc. KN-C č. 5675t1(119 m2)
2712018, k.ú. Vinohrady na parc, KN-C č. 5675t6 (25 m2)nA

11 387,1
7

18 963,í

18 963,í

nďtrady na parc. KN-C č. 567511(119 m2)
nďtrady na parc, KN-C č, 5675/6 (25 m2)



ě.412019 List č. 11

nďtnutefností, z listu vlastníctva č.2181-čiastočný, k,ú. Vinohrady zo dňa 13.01,2019, vytvorený
poítálGKÚ Bratislava

mapy, mapový list č, ,.,, k.ú. Vinohrady zo dňa 13,01.2019, vytvorený cez katastrálny portát

na zameranie rodinného domu na parc,. č. 567213, 5675/6 a garáže na parc. č. 567214, číslo
rnapový list č, Pezinok 9-8/34, k.ú. Vinohrady zo dňa 020.3.2018, overený Okresným úradom
52912018 zo dňa 14.03,2018,

iríormácia na predmetné pozemky ohladom funkčného využitia pozemkov v zmysle Územného
Bratislavy,.,, zo dňa 05.06.2018.

fDE Tr



-:
ffi",jTťT:=: *atastra Slovenskej republikyWpts z IGTA§T-; ffiiňTlifi33fi

Vytvorené cez katastrálny portál, :_--: ',],:MESTO
' ' - --r.- a ;',nnhrlx. Dátum vyhotovenia

CáS Whnínrro-;^,
13.01.2019

!5:46_ ::SToČNÝ yÝptsz
- -: ._,:.:aSTATA L|§TU VLAsTNícrvn e. 2181

F 
Jfu- :;;, 

ňtra 
"g" 

TTil i,::::"::",:: právny vzťah Druh ch n.41P-r:==-

P$Z X : lU :;a: :!ni:á"or":o7:;" o * rs kej o s a d e, n a k to ro msa pesíu',e z e l e n i n a, o v o c i e,

::
Ul_{-br] n ..

' ;ffi 'l;ál!ií,!{riil!"ko, dátum narodenia, rodné číslo ,čq a
.1ilt_slď|E lB-: g: :

, 'ry, r:*.-: -:i]::!t*,MEsTsKA cAsT B-NovE MEsTo,

! bottrr.tb S

: ilffiíi;:ffiffiffiT"^*il:ffi 12o12lRoEpvinohrady

*r]: .a==.-., 
nv nl,ME§TiA Do sPRAVyzo DNA

- ,:siník
Spoluvlastn íc ky podie t

2/3

1/3

ffiprehlavnémesto§ iR Bratislavu č. 1IhO1aROEP Vinohradynie ObNV BA zo dňa 2í.6.í960, čd. í856/1962

:.__._ 
._ -J j=::::.a:

. . : - . .. _.:.1. -r_ ,."':'"1:o_čista,vla,stníka ateLLsltl -d !lste ./tastnictva lo inej oPrávnenej

Udaje platrle k: 10.01.2019 í8:00
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geodézie, kartograíie a lmtasřa §lovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vfiorené cez katastrálny portál

nedel'a, 13. januára 201915:45
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ffifffim^ffi*§{T|s!4y} - xovn nnnsio
x,j:§,",uTlly*lTl9ilvř-i6řó-ňšřJlJ,ii.t" i. 1,832 Pl n."tŇ"na iOdde le n ie život né ho pro,stredia, ari.ra no plánovania

váš list čísto/zo dňa
-/ 29.05.2018

Naša značka
zozl o n ňš n6iá ůí x ao z,^ 

_ . _ lng. ".1illilllÍ"?"%,"*/024925 3 37 8 / zuzana.kadasou"6ň.n r..k

Oddelenie právng
podn ikatel'ských čin nosti,
evidencie súpisných číscl r sprívpozcntkov
Junácka l

832 9l Bratislava

Bratblrvl
05.06.20l t

Vec
územnoplánovacia informácia mestskej časti Bratistava - Nové Mesto

žiadosť za dňa:

hrcela č.:

Lokaliáciav území;

Urbanistický obvod:

Zámer:

Oddelenie Právne, podnikatel'ských činnosti. evidencie stinic..i^h 
^j_^t ^ - , .

Junácka 1,832 9l Bratislava 
encie súPisných čísel a správy pozemkov.

29,05.20l8

5675ll; r€g. ''C'. KN, k. ú, Vinolrrady
ulica Magurská

036

aralecký posudok

(.isioúčfu 

-

sxos Jióo 0000 0016 oo34 7@7 ffirr,, stninkovt diiQ. ! 45 529 4s9

; Podl'a uvedeného- rizemného Plánu stabilizované územie je územie mesíra, v ktorom územný plán porrccfuha §ň._TéJnnrcne v,uŽitie, Predpokladá ,lil ;;;;i.n *r*ou o.;;;";;;rou. dostavieb, pristavieu, nadstavieb, FiGb|lnovostavieb' priČom sa zásadne nemeni,Íararre. stauiiizovaneioi."*iu. Merítkom 
"-lirnon., pre nonú yjdróoIv scabilizovanom území

iřťitť,!i-';:fi ť,Tť.;ďř:l",fr '#.Tjť':*fu "h,fi 
"::,i,ifu ""xffirimernérat'aženiepozemku,nieiemoznetakrútostavbu".,"o,,'L'#"ŤJ!ffiT,.TfiiTihfrffi

il,ffi§ll#ř"líffi:ilT::Ijl';l;:Í""l,",,-,ir1,,fin:ffi;h,".:r"ruT"li,i]**;-*,;;,J.ffi

V zmYsle Úzernného Plánu hl, mesta SR.Bratislavy z r. 2007, v tneníneskoršlch zmien adoplnkov. jc pocoúParc' Č' 5675ll; reg' "c"^KN' k, ú, VinohraaY,l'icasrou ,Úiri"ou"řho, rizemia u.c.nerro ulo vi.cpodbrla zaril.._t;l1Tll"XTTi1,'}j"l[i§;;lll"č;;uii"'"'n" n,,ř,Á',r,x,ia plóch 
" 
,;;;;; iil-,","nct o plánu h| mclr

otuil: porlatelnaárbarrnl,sL
n,w.banm.sk otč

2020ttRt5

Pondctoa( t -Srrcd. t -Piúr t-
lzm t3- t7.ml1(x) lr- Iz-m
Iz@
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Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 05

c.2, REGULÁc|A FUNKČNÉt-to využtrtA PLócH

oBYTNÉ Územn

PODMtENKY FUNKČNÉHO VYUŽlTlA PLÓCH

Uzemia s|"'Žiace pre bývanie vo Vlacpodia;','iých bylOVVCll rítllt]oclt alrrttttt prisluchajúce nevyhnutné.r***l
::::'j::,::i:T: i!:]::?_1"] ,Ůu:€miit 

s[;tr4.rY l:l],)r;rrrskelt,r vyll;]vcnia zeleti, ihriská, vodnó plochy ako súčasťparteru a pi lch zelene, dopravne a t{jc,hlrir:i,:i: Vyi)ilvu|.lllj t|it,:lžtr zartaderrra ore požiarnu ochrarru a civilnú obřanu.

iii§l§: 
ie bývania musí tvorit' rrrininlálrte 70'7rl 7 1g||igyych pclcllažnyctl plóch nadzemne1 časti zástavby

Základné obČiarrske vYbavenie musí skladbolr a kapacitou zocjpovedat,vel,kosli a funkcii územia,

SPOSÓFV VYUŽ|TIA FUNKČNÝCH PLOCH
prevládaj

- viac,

V územi jc ,ripustné umiestňovat'najmá :

- stavby a zariadenia zabezpeČujúce komplexnost' a obsluhu obytného územia V súlade s významoma Po: ebami Územia, zariadenia občianskej uyuauenc,sti p;il;#iiÓ;,vstavané do objektov bývania _

fi:::'::i:,ť:XXlY,X"'lHij. 
verelnélrcr stravovania ziriaoenia'p',. xulrú,u, sxoÉr"ó]-ia."ůdénia pre

- zele, ,;ovú a ploŠnú, eeleň poz_enrkov obvlrrýcli b1l(py
- vc ,,ako súčast'parteru a i'llr:lr:it ze|ene

,_vedeniateónicke ja_9gpey,§Lyy_P9.v__e_|p§t!]ra9!9|!tlu,,qleryl?*

Prípustr, , ,)dzgnom rozsahu
V územi i]rinltSlné umiestriovat'v obn-tedzenom rozsi:lru rrajnrá :, bvt"" i r|,n.,., ,Jo 4 nadzenrrrýrlr pocllazi. ro.llnné donly \,, rlrrplnkovorn rozsahu
- Z'" t' ,,Il ilvr,ianskej vylravetit-,sti lclkálrreho význartru, pokial'nie sú súčast,ou lokálnych centier- zali :r tclo\^ýchovy a vol'ného Času, zariaderria sociá|ne1 starostlivo§ti rozptýlené v území- su ...y občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu

scl

' ných prevádzok služieb

"., jřl,i':lxTaili'.,|o'un'lnych odpadov miestneh. \^i'znamu vrátane komunálnych odpadov

, .,.i,.tt§tílé umiestňovat' najnrii:

"3atívnynri účirrkarrni rrir stavby i; zariarlenia v ich okoli' 'obČianskej vybavenos(i areálovélrtr ly;_,u s vysohotl koncentráciou návštevnikov a nárokov,|uhu územia
, ;ta individuálnu rekreáciu

il: .;,,,priemyselných porjnikov. zarioclerrra prir:lmysi:lnej a pol'nohospodárskei výroby
,vé areály, distrrtlučnil ccrtlrá a irrgrstick;,: palky, stavebrté dvrrry

(,:: "''t"| s umyvárňou aulomobrlov a plničkr-ru plyrru
t ,,té vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu

' 'lnia odpadového hospodárstva okrem pripustných v obmedzenom rozsahu
r zariadenia nesúvisiace s funkciou

nepri!

V úzt
-7

zóstavba obytného územia
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Znalecký posudok č. 4t2}1g
List č. 23

v. ZNALECI(ÁDol,oŽxe
Ztalecký Posudok som vYPracoval ako znalec zapísaný v zozname zna|co.v,. tlmočníkov a prekladate,ov, ktoný vedie
#tffiT,á:r,;;T;..l;fl"ffJiJ;::t"l"::*r§;r#"".ss*áveonictvo, oovetvL-ďi or oo po.é,"i,á',tářňv,

Ztalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 4t2}1g.

Zároveň vyhlasujem, Že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.
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