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ZNALECKÝ POSUDOKčíslo3/2020
Vo veci: stanovenia všeobecnejhodnoty pozemku a všeobecnejhodnoty nájmupozemku registra „C“KN parc. č.12780/172  zastavanáplocha a nádvorieo výmere 424 m2 a stanovenia všeobecnejhodnoty pozemku parc. Č.
12780/262 — zastavanáplocha o výmere 1255 rn2, ktorý vznikol na základeGP Č. 65/16, v k. ú. NovéMesto obec
Bratislava  m. č. NovéMesto, okres Bratislava 111., pre účel prevodu pozemku resp. nájmupozemku.

Počethstov (z toho príloh): 26 listov formátuA4 (z toho prfloh 12 listov)
Početodovzdaných vyhotovení: 4x rovnopis



Znalec: Ina. arch. Milan Haviar Číslo yosudku: 3 /2020

i. ÚVOD
1. Úloha znalca: Podl‘aobjednávkyzo dňazo dňa07.01.2020 je znaleckou úlohou stanovenie všeobecnejhodnotypozemku a všeobecnejhodnoty nájmupozemku registra „C“KN parc. č. 12780/172 — zastavanáplocha a nádvorieovýmere 424 m2 a stanovenia všeobecnejhodnoty pozemku parc. č. 12780/262 — zastavanáplocha o výmere 1255rn2, ktorý vznikol ria zák]adeGP Č. 65/16, v k. ú. NovéMesto obec Bratislava  m. č. NovéMesto, okres Bratislava III.
2. Účelznaleckéhoposudku: uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctvapozemku, resp. nájmupozemku.
3. Dátum,ku ktorémuje vypracovaný posudok (rozhodujúcina zistenie stavebnotechnickéhostavu):30.12.2019
4. Dátum,ku ktorémusa nehnuteľnosťalebo stavba ohodnocuje: 30.12.2019
5. Podklady na vypracovanie posudku:a) Podklady dodanézadávatel‘om:• Geometrický plánčísloplánu65/16 na oddelenie pozemku parc.č.12780/262, za dňa 23.11.2016, úraclneoverený, 3xA4• Územnoplánovaciainformácia,7647/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dňa28.02.2018, 4xA4• Územnoplánovaciainformácia,7656/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úradBratislava  NovéMesto, za dňa28.02.2018, 4xA4b) Podklady získanéznalcom:

• Výpis z katastra nehnutel‘ností,Vytvorenécez katastrálnyportál,2x Čiastočný výpis z listu vlastníctvaČ.5510, okres Bratislava III., Obec BArn.č.NovéMesto, katastrálneúzernieNovéMesto, zo dua 08.01.2020,4xA4• Výpis z katastra nehnutel‘nostf,Vytvorenécez katastrálnyportál,Výpis z listu vlastníctvaČ. 2036, okresBratislava III., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieNovéMesto, zo dňa08.01.2020, lxA4• Informatívnakópiaz mapy, Vytvorenécez katastrálnyportál,okres Bratislava III., Obec BAm.Č. NovéMesto, katastrálneúzemieVinohrady, za dňa29.12.2019, lxA4• Ponuky realitných kancelárií• Výsledky obhliadky nehnutel‘nostizo dňa30.12.2019• Fotodokumentáciaskutkovéhostavu pri obhliadke
6. Použitéprávnepredpisy a literatúra:• VyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku v platnom znení.• Zákonč. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočnfkoch a prekladateľocha o zmene a doplneníniektorých zákonovv platnom znení.• VyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonávazákonč.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkocha prekladatel‘ocha o zmene a doplneníniektorých zákonovvplatnom znení.• VyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 a Č. 107/2016 Z.z. ktorou sa menfa dopíňavyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonávazákonč. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočnkoch a prekladateľocha o zmene a doplneníniektorých zákonovv zneníneskoršíchpredpisov.• ZákonČ. 50/1976 Zb. o územnomplánovanía stavebnorn poriadku, V platnom znení.• VyhláškaÚradu geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonávazákon NR SR Č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel‘nostía o zápise vlastníckych a mých práv knehnutelnostiam (katastrálnyzákon)v platnom znení.• MariánVyparina a kol.  Metodika výpočtu všeobecnejhodnoty nehnuteľnostía stavieb, ŽilinskáuniverzitavEDlS, 2001, ISBN 8071008273• Miloslav Ilavský, Milan Nič, DušanMajdúch  Ohodnocovanie nehnutel‘ností,ISBN 9788097102104,Mlpress, 2012• Územný plánhlavnéhomesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007v znenízmien a doplnkov
7. Detinícieposudzovaných veličína použitých postupov:a) Deflníciepojmov
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Znalec: lnu. arch. Milan Haviar číslonosudku: 3 /2020
Všeobecnáhodnota íVŠHVšeobecnáhodnota je výsledná objektivizovanáhodnota nehnutel‘nostía stavieb, ktoráje znaleckým
odhadom ich najpravdepodobnejšejceny ku dňuohodnotenia, ktorúby tieto mali dosiahnuťna trhu vpodmienkach voľnejsúťaže,pri poctivom predaji, ked‘kupujúciaj predávajúcibudúkonaťs patričnouinformovanosťou i opatrnosťoua s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou
pohnútkou.Výs]edkom stanovenia je všeobecnáhodnota na úrovni s daňouz pridanej hodnoty.b) Detiníciepoužitých postupovStanovenie všeobecnejhodnoty pozemkovNa stanovenie všeobecnejhodnoty pozemkov sa používajúmetódy:• Metódaporovnávania(Pri výpočte sa použÍvatransakčný prístup.Na porovnanie je potrebný súboraspoňtroch pozemkov. Porovnanie treba vykonaťna mernú jednotku (1. m2 pozemku) s prihliadnutímna

odlišnostiporovnávaných pozemkov a ohodnocovanéhopozemku),• Výnosová metóda (Len Pozemok schopné dosahovaťvýnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta
kapitalizácioubudúcichodčerpateľných zdrojov počasčasovoneobmedzenéhoobdobia),• Metóda polohovej diferenciácie(Princípmetódy je založený na určeníhodnoty koeficientu polohovejdiferenciácie,ktorý sa uplatnína východiskovú hodnotu pozemkov).

8. Osobitnépožiadavkyzadávatela:Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉÚDAJE
a) Výber použitejmetódy:a) Výber použitejmetódy:Pri ohodnoteníboji použitémetodicképostupy uvedenév príloheč. 3 vyhláškyMS SR Č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnejhodnoty majetku.Zdóvodnenievýberu použitejmetódyna stanovenie všeobecnejhodnoty pozemkov:Použitáje metódapolohovej diferenciácie.Výber použitejmetódypre stanovenie VŠHsom rozhodol po posúdenímožnostipoužitiaostatných metód:
Pre použitievýnosovej metódyna stanovenie všeobecnejhodnoty som nemal k dispozíciipotrebnéúdaje, resp.
nájomnézmluvy na podobnépozemky.Porovnávaciametóda stanovenia všeobecnejhodnoty je vylúčenáz dčvodu nedostatku podkladov pre danúlokalitu a typ nehnutel‘nosti.Údaje o skutočne realizovaných kúpnychcenáchnehnute1nostínie súznalcom
dostupnéa existujúcedatabázyrealitných spoločnostínie súdostatočnepreukázateľné,aj keďporovnanie cien
nehnuteľnostiv danom mieste a čase pri ich prevodoch je najvhodnejšoumetódoupre stanovenie VSH. V súčasnýchpodmienkach SR všaknie súpre širšieuplatnenie tejto metódyvytvorenépotrebnépodklady.
Metódapolohovej diferenciáciepre Pozemok vychádzazo základnéhovzťahu:VŠHpo M * (VHMJ * kpD)kde M  početmerných jednotiek (výmera pozemku),

VHMJ  východisková hodnota na 1 m2 pozemku
kpD  koeficient polohovej diferenciácie

b) Vlastníckea evidenčnéúdaje:bl)V popisných údajochkatastra súnehnutel‘nostievidovanéna LV č. 5510,
okres Bratislava III., Obec BAm.č. k. ú.NovéMesto, katastrálneúzemiek. ú.NovéMesto:
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATAPARCELA registra “C evidovanéna katastrálnejrnape
Parcelné Výmera m2 Druh pozemku Spósob Umiest. Právny Druh ch.n.
číslo využ.p. pozemku vzťah
12 780/172 424 zastavanáplocha a nádvorie 16 1 5
Právnyvzťahk stavbe evidovanej na pozemku 12780/ 14 je evidovaný na liste vlastníctvačíslo2036.Legenda:Spósobvyužitiapozemku:16 — pozemok na ktorom je postavenánebytovábudova označenásúpisným číslom
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar číslonosudku: 3 /2020
22  Pozemok, na ktorom je postavená.inžinierskastavba  cestná,miestna a účelová.komunikácia,lesnácesta, poln.cesta, chodník,nekrytéparkovisko a ich súčastiUmiestnenie pozemku:1  Pozemok je umiestnený v zastavanom územíobcePrávnyvzťah:5 — Vlastaíkpozemku nie je vlastníkomstavby postavenej na tomto pozemkuOstatnéparcely nevyžiadané
čASŤB:VLASTNÍCIA INĚOPRÁVNENÉ OSOBY
Pnrídn. v i3iirn SoluvlastníckvDodiel
1 MestskáčasťBratislavaNovéMesto, Junácka1, Bratislava, PSČ 832 1/191,SRPodl‘aLV Č. 5510 pre 12780/172:ČASŤC: ŤARCHYBez zápisuméúdaje:Bez zápisuPoznámka:Bez zápisu

b2) Geometrický plánčísloplánu65/16
VÝKAZ VÝMER

Doterajšístav Zmeny — Nový__stav
Čislo k Druh Vlastník,Výrnera Druh DmelPK parcely Čisio VÝraera pozemku (máopráv.osoba)parcele m2 parcely m2‘miJ122 — — — ozemkL sk parcely — —

LV PK KN ha m2 j Čislo Číslo ha m2 kŮd adresa, (sídlo)

Stav ‘náv;yje Wtožflý s registrorn CKN
.5510 J27803 5266 zapL 12780/3 2224 aspL Dotejši

25
12780)263 1727 apl Dožťrajií25
12780262 1255 npL TomášJ,rha25 8.mdja)Svidník

pa1u: 5266 5266

Lej,ťnda: kódspobu vyuívanie25 púemok.na klr,romJťpos.tevenáatabsd inži,sierkastavba ajej sůJznii

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:• Obhliadku spoj enú s miestnym šetrenímsom vykonal bez účastivlastníkanehnutel‘nosti.Obhliadka bolauskutočnenázo susedných pozemkov. Pred obhliadkou boli doloženépodklady dodanézadávateľom.Ptiobhliadke boli vyhotovené fotografIcké zábery skutkového stavu pozemku s okolím. K obhliadke
nehnutel‘nostísom zabezpečil z katastrálnehoportáluvýpis z katastra nehnutel‘nosti.V časeobhliadky bolana pozemku obhospodárovanázáhradaprístupnáz verejnéhopriestoru — obslužnejkomunikácie.V čase
obhliadky bol pozemok pč. parc. č. 12780/172 zastavaný nebytovou stavbou a pozemok parc. č. 12780/262tvoru dvor, prístup na pozemok a parkovaciu plochu. Hranice pozemku od susedných parciel boli
identifikované podl‘apolohy vo vzťahuk polohe stavby a oplotenia. Identifikáciahranícna mieste bolaodhadom, pretoženeboli na mieste nájdenéhraničnéprvky vymedzujúcehranice jednotlivých parciel

• Fotodokumentáciabola vyhotovenápri obhliadke.
d) Technickáprojektováclokumentácia:Predmetom ohodnotenia je pozemok a nie stavba, preto sa neporovnávalaprojektovátechnickádokumentácia.
e) Údaje katastra nehnutel‘ností:Poskytnuté,prípadneznalcom získanéúdajez katastra nehnutel‘nostíboll porovnanéso skutočným stavom. Neboli
zistenérozdiely v popisných a geodetických údajochkatastra a podl‘aGP so zisteným skutočným stavom.
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar ?slo nnmdkii: .? /2020
K obhliadke neboli poskytnuténadobúdaciedoklady, preto nebol zisťovaný právnysúlad vlastníckychdokladov soskutočnosťou.Prístupk nehnutel‘nostije zabezpečený z verejnej komunikácie.
PodľaGP 65/16 a LV Č. 5510 je stav nehnutel‘nostínasledujúci:• Pozemokparc. č. 12780/262, o výrnere 1255 rn2, druh zastavanáplocha, k. ú.NovéMestoparc. č. 12780/172, o výrnere 424 rn2, zastavanáplocha a nádvorie,k. ú.NovéMesto
o Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktorésúpredmetom ohodnotenia:Pozemok v spoluvlastníckornpodiele 1/1, k. ú. NovéMesto parc. Č.:• parc. Č. 12780/172• parc. Č. 12780/262
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktorénie súpredmetom ohodnotenia:nie sú.

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJHODNOTY
a) Analýza polohy nehnutel‘ností:Predrnetnánehnutel‘nosťsa nachádzav katastrálnomúzerníNovéMesto, v rnestskej časti Bratislava  NovéMesto, Vokrese Bratislava III. v hlavnorn rneste SR. jednása o obľúbenúrnestskúčasťBratislavy s polyfunkČnou zástavboubývanie, kornpletná občianska vybavenosť, športové zariadenia a plochy, rekreačné plochy.
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7nnlpr Inn nrrh Milnn I4nuin— čísloDosudku: 3 /2020
V mestskej časti je dobre rozvinutáobčianskavybavenosť.Dopravnéspojenie lokality  ulica Zátišies centrom mestaje vyhovujúce,zástavkyMHD súv dostatočnej blízkostiv pešejvzdialenosti 510 min. (autobus, električka). Blízkosťželezničnejstanice NovéMesto. Najbližšienákupnémožnostiponúkapriamo Vajnorskáa Račianska ulica, ktorésúlemovanáradom obchodov a služiebs róznoušpecializáciou.južneod lokality len 5 minútcesty pešo,sa nachádzaobchodné centrum Vivo, ponúkajúce spektrum nákupných možnostíako aj spoločensko zábavnécentrum.
V mestskej časti sú eXpozitúrybánk,materskéškoly,základnéškoly,strednéškolya gymnáziá,strediskázdravotnejstarostlivosti, vel‘kopredajnepotravin, známešportový areálInter, plaváreňPasienky, či oddychovo  rekreaČný
areálKuchajda. Do pátnástichminút je vzdialenosťdo Bratislavského lesoparku, rekreačnéhoareáluZlatépiesky.Vd‘akasvojej polohe predmetnálokalita svojim obyvatel‘omponúkaaj l‘ahkúa iýchlu dostupnosťkultúry, pretože
cesta do centra mesta, kde sa nachádzavelkáčast‘kín,divadiel a klubov opáťnetrvá(MHD) viac ako štvrťhodinu..Je dobrédopravnéspojenie do ostatriých mestských častí,rýchle napojenie na dial‘ničnúsleť,nakol‘konehnutel‘nosť
sa nachádzav blízkostivýchodnej radiálymesta  Vajnorskáa Račianska utica smerom do Senca a Pezinku a opačne
do centra. V lokalite súvšetkyinžinierskesiete.Konfliktnéskupiny obyvateľovsa v lokalite nenachádzajií.Pozemky sa nachádzajúpri ulici Zátišievo vnútri blokuvymedzenom medzi Vajnorskou, Račianskouulicou a ulicou Zátišiea železničnátraťdo Komárna.
b) Analýza využitianehnuteľností:V čase obhliadky boli pozemky užívanýako zastavanáplocha nebytovou budovou a plocha pre statickú dopravua prístupovákomunikáciak objektu nebytovej budovy.Podl‘aOzemného plánuhl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znenízrnien a doplnkov sú predmetnépozemky
súčast‘ouúzemiavnútornéhomesta určenéhoako občianskavybavenosťcelomestskéhoa nadmestskéhovýznamu —

kódfunkcie 201, s kódomregulácieintenzity využitiarozvojovéhoúzemia “1“.Pre územiesústanovenéregulatívy:index zastavaných plöch0,34 — 0,40, koeficient zelene 0,150,20 a maximálnyindex podlažných plóch2,40.

c) Analýza prípadných rizíkspojených s využívanímnehnuteľností:
Po obhliadke konštatujem,ženeboli zistenéžiadneriziká,ktoréby mohli negatívneovplyvniťsúčasnévyužívanienehnutel‘nosti.‘Jlastníctvok nehnutel‘nostije vysporiadané.Z hl‘adiskaohodnotenia nehnutel‘nosti,jej d‘alšievyužívanienie je spojenés rizikami. Pozemok parc.č. 12780/172 jeprfstupnálen cez pozemok parc.č. 12780/262, ktorý je prístupný z verejnéhopriestoru  miestnej komunikácie.
Vlastníkpozemku nie je vlastníkomstavby postavenej na tomto pozemku.

2.1 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV
Predmetnépozemky pre účelstanovenia VŠHSúz hl‘adiskajej stanovenia rozdelenédo dvoch skupin:

je reálnypredpoklad na zmenu využitiapozemku v rámcimožnostifunkčnéhovyužitiav zmysle územnoplánovacejdokumentácie.
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar čísloposudku: 3 /2020
• A. Pozemok k. ú. NovéMesto cudzia stavba na pozemkuSkupina obsahuje jeden pozemok parc. č. 12780/172, na ktorom je stavba a jednása o stanovenie všeobecnej

hodnoty pozemku na účelyvyporiadania vlastníckychprávk pozemku medzi vlastníkomstavby a vlastníkom
pozemku.Na pozemku parc. č. 12780/172 je stavba, ktorej vlastníkomnie je vlastníkpozemku. Právnyvzťahk stavbe súp. Č.1099 evidovanej na pozemku 12780/172 je na LV Č. 2036. Vlastníkomstavby podľaLV Č. 2036 je Ircha Tomášr.
Ircha, Ing.,(KVT) Slovenská394/14, Stupava, Psč900 31, SR,V zmysle vyhláškyč. 213/2017 Z. z. ktorou sa menívyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č.
492/2004 Z. z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku v zneníneskoršíchpredpisov ak sa jedná o stavbu na
cudzoni pozemku pti stanovenívšeobecnejhodnoty pozemku na účelyvyporiadania vlastníckychprávk pozemkumedzi vlastníkomstavby a vlastníkompozemku sa pri hodnoteníredukujúcich faktorov neprihliada na záťažesp6sobenévlastníkomstavby.• B. Pozemky k. ú. NovéMestoSkupina obsahuje jeden pozemok parc. Č. 12780/262 podl‘aGP Č. 65/16. je to nezastavaný pozemok.
Pozemky súrovinné.lnžinierskesiete súlokalizovanév komunikáciiulice Zátišie.Priemernácena stavebných pozemkov v okrese Bratislava 111. k obdobiu ohoclnotenia je cca 300 €/m2.A k obdobiu ohodnotenia je cena stavebných pozemkov v rozmedzícca 150 € až880 €/m2.
Prehl‘advývoja priemerných cien pozemkov na trhu nehnutel‘nostív predmetnom okrese je dokumentovaný
v prevzatom grafe z portáluwww. nehnutel‘nosti.skv prílohe.
Všeobecnáhodnota pozemku sa vypočítapodľazákladnéhovzťahu:VŠHpozemku = M x VŠHMJ [€]M  výmera pozemku v m2VŠHMJ  jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku v €/m2
jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku sa stanovípodľavzťahu:
VŠHMJ = VHMI x k0 [€/m2]VHMJ  jednotkovávýchodisková hodnota pozemku
kpD  koeficient polohovej diferenciácieM výmera pozemku v m2VŠHMJ  jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku v €/ m2

2.1.1 METÓDA POLOHOVEl DIFERENCIÁCIE
2.1.1.1 Identifikáciapozemku: A. Pozemok k. ú.NovéMesto cudzia stavba na pozemku parc. č.12780/172
POPISPozemok parc. č. 12780/172 je zastavaný jednopodlažnounebytovou budovou so súpisným číslom. Pozemok má
tvar pretiahnutého obdÍžnika v smere dlhšej strany paralelne s komunikácioua s veľkosťoustráncca 9,OOm
a 46,OOm. Vstup do objektu na predmetnom pozemku je cez pozemok par. č. 12780/262 podľaGP Č. 65/16, ktorý je
prístupný z verejnej komunikácieulice Zátišie.
Koeficient povyšujúcichfaktorov určujemodborným odhadom znalca v hodnote 2,30 z nasledujúcichdóvodov:
v súčasnostizastavaný pozemok v rozvojovom území,ktorý je určený územným plánomna vyššievyužitie,nežna
akéslúživ súČasnosti.Koeficient redukujúcichfaktorov určujemodborným odhadom znalca v hodnote 0,70 z nasledujúcichdóvodov: tvar
a malávýmera pozemku, obmedzujúceregulatívyzástavby.
V zmysle vyhláškyČ. 213/2017 Z. z. ktorou sa menívyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z. z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku v znenh neskoršíchpredpisov ak sa jedná o stavbu na
cudzom pozemku pri stanovenívšeobecnejhodnoty pozemku na účelyvyporiadania vlastníckychprávk pozemkumedzi vlastníkomstavby a vlastníkompozemku sa pri hodnoteníredukujúcich faktorov neprihliada na záťažespósobenévlastníkomstavby.
Parcela Druh pozemku ýnr°m2] Spoluvlastnícky Výmera [tu2]

12780/172 zastavanéplochyanádvoria 424,00 1/1 424,00
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Ina. arch. Milan Hm,‘iar ‚kInnn,,,,lL,,,. 3 /2020
Obec: BratislavaVýchodisková hodnota: VHMJ = 66,39 /m2

Označenle a názov Hdnota‘Hodnoteniekoeficientu koeficientu5. vel‘midobréobchodnéa obytnéčasti v mestáchod 50 000 do 100 000
‚ obyvatel‘ov,obytnézónymiest nad 100 000 obyvatefov, luxusnéobytnéoblasti s

. dobrým osvetleníma výhl‘adom, exkluzívneoblasti rodinných domov v dosahukoeficientvseobecnej 130situácie miest nad 100 000 obyy —_______Obytnázónamesta nad 100 000 obyvateľovvo vnútornommeste a občianskaj‘ybavenost‘5. rodinnédomy, bytovédomy a ostatnéstavby na bývanie so štandardnýmvybavením,
kv  rekreačnéstavby na individuálnurekreáciu,koeficient intenzity využitia nebytovéstavby pre priemysel, dopravu, školstvo,zdravotníctvo,športSo 1,00

standardnyvybavenim
Bytovéa nebytovébudovy so štandardným vybavením,nevýrobné služby

k 4. pozemky v mestáchs možnosťouvyužitiamestskej hromadnej dopravykoeficient dopravných — 1,00vzťahov Možnost‘využitiamestskej hromadnej dopravy v pešejdostupnosti jej zastávok
kv 4. výrobné územias prevahou plóchpre priemyselnúvýrobu a sk]adykoeficient funkčného a 1,10využitiaúzemia Zmiešanéúzemiebývania, skladov, výrobných a nevýrobných služieb —

ki — 4. veľmidobrávybavenosť(možnosťnapojenia na viac ako tri druhy verejnýchkoeficient technickej D____ —— 1,40infraštruktúrypozemku Je kompletnátechnickáinfraštruktúra.i pozemky určenéúzemným plánomna vyššievyužitie,nežna akéslúžiavkz súčasnosti(napríkladnezastavanéstavebnépozemky, zmena funkcie zónysídlaakoeficientpovyšujúcich ppd)__ 2,30faktorov Pozemokje v rozvojovom územĹ územieurčenéúzemným plánomna vyšievyužitiejsúčas2sikR 0. nevyskytuje Sakoeficient redukujúcich Nevhodný tvar a malávýmera pozemku na výstavbu, obmedzujúceregulativy 0,70faktorov zástavby.
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

Názov I Výpočet [ Hodnota
Koeficient polohovej_diferenciácie kpD = 1,30 * 1,00 * 1,00 * 1,10 * 1,40 * 2,30 * 0,70 3,2232
jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku VŠHMJ = VHMj * kp = 66,39 €/mZ * 3,2232 213,99 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov Výpočet Všeobecnáhodnota [€]

parcela č. 12780/172 424,00 m2 * 2 13,99 €/m2 * 1/1 90 731,76
Spolu [ 90 73 1,76

2.1.1.2 Identifikáciapozemku: B. Pozemok kú.NovéMesto podl‘aGP č.65/16
POPISPozemok parc. č. 12780/262 nie je zastavaný tvorího spevnenáplocha betónováa zámkovoudlažbou,anespevnenátrávnatáplocha . Pozemok v polohe dvoru oplotenéhoareáluje využívanýako dvor, prístupdonebytovej budovy, parkovisko. Na pozemku súumiestnené3 panelovégaráže.V časti dvoru je vysokázeleňatrávnatéplochy. Časťpozemku s hranicou pozemku pri ulici Zátišietvoríspevnenáplocha ako prístupovákomunikáciado areálu,parkovisko a nespevnenátrávnatáplocha so stromami. Pozemok je v časti tvoriacejuzavretý areáloplotený. Pozemok mánekompaktný tvar písmena“L“s váčšímramenom rozmerov cca 59m x 22ma ramenom od komunikácierozmeru 16m x 8m.
Koeficient povyšujúcichfaktorov určujem odborným odhadom znalca v hodnote 2,30 z nasledujúcichdóvodov:v súčasnostizastavaný pozemok v rozvojovom území,ktorý je určený územným plánomna vyššievyužitie,nežnaakésIúživ súčasnosti.
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar čísloposudku: 3/2020
Koeficient redukujúcich faktorov určujem odborným odhadom znalca v hodnote 0,70 z nasledujúcich dövodov:
nevhodný tvar a malávýmera pozemku na výstavbu, obmedzujúceregulatívyzástavby.

Parcela Druh pozemku ý?mz] spoluvlastnicky Výmera [in2]
12780/262 zastavanéplochy a nádvoria 1255,00 1/1 1255,00

Obec: Bratislava
Východisková hodnota: VHMJ = 66,39 /m2

Označenlea názov Hodnota
koelklentu Hodnotenle koeficientu

5. velmi dobréobchodnéa obytnéčastiv mestáchod 50 000 do 100 000
‚ obyvateľov,obytnézónymiest nad 100 000 obyvateľov,luxusnéobytnéoblasti s

. S dobrým osvetleníma výhľadom, exkiuzívneoblasti rodinných domov v dosahukoeficient vseobecnej .
1,30

situácie *Obytnázónamesta nad 100 000 obyvateľovvo vnútornommeste a občianskay,ybavenost‘5.  rodinnédomy, bytovédomy a ostatnéstavby na bývanie so štandardným
vybavením,

kv  rekreačnéstavby na individuálnurekreáciu,
koeficient intenzity využitía nebytovéstavby pre priemysel, dopravu, školstvo,zdravotníctvo,ŠportSo 1,00

štandardnýrnvybavenim
Bytovéa nebytovébudovy so štandardným vybavením,nevýrobné služby

ko 4. pozemky v mestáchs možnosťouvyužitiamestskej hromadnej dopravykoeficient dopravných . . 1,00
vzťahov Moznost‘iyuzitiamestskej hromadnej dopravy vpesej dostupnostz jej zastávok

kF 4. výrobné územias prevahou plóchpre priemyselnúvýrobu a sklady
koeficient funkčného (priemypoIoh, 1,10
využitiaúzemia Zmiešanéúzemiebývania, skladov, výrobných a nevýrobných služieb

ki 4. vel‘midobrávybavenosť(možnosťnapojenia na viac ako tri druhy verejných
koeficient technickej sletí) 1,40
infraštruktúrypozemku Je kompletnátechnickáinfraštruktúra.

1. pozemky určenéúzemným plánomna vyššievyužitie,nežna akéslúžiav
kz súčasnosti(napríkladnezastavanéstavebnépozemky, zmena funkcie zónysídlaakoeficient povyšujúcich 2,30

faktorov Pozemokje v rozvojovom územi územieurčenéúzemnýrn plánomna vyšievyužitie
—____

kR nevyskytuje Sakoeficient redukujúcich Nevhodný tvarQmald výmera pozemku na‘ýstavbu, obmedzujúceregulatívy 0,70
faktorov zástavby.

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov I Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie 3,2232
jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku VŠHMJ= VHMJ * ko = 66,39 €/m2 * 3,2232 213,99 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov I Výpočet Všeobecnáhodnota [€]

parcela č. 12780/262 Ii 255,00 m2 * 213,99 €/m2 * 1/1 268 557,45
Spolu I 268 557,45

31 STANOVENIE VŠEOBECNEJHODNOTY NÁJMU
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Znalec: Ina. arch. Milan Haviar čísloposudku: 3 /2020
VšeobecnúhOdflOtUročnéhonájmuza pozemok možnostanoviťporovnávanímalebo výpočtom. Pre určenievšeobecnejhodnoty ročnéhonájmuza pozemok porovnanímnie je k dispozíciidostatočneobjektívnaúdajovádatabáza.
Všeobecnúhodnotu ročnéhonájmuza pozemok stanovujem výpočtom podľavzťahu:

r(1÷k)n*klVSHNpMJ=VSHpOZMJ *LJ*k
VŠHpOZMJ  všeobecnáhodnota pozemku na mernújednotku [€/m2],k — úrokovámiera, ktorása do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
k — koeficient zohl‘adňujúcidaňovézaťaženiedaňouz prfjmu, ktorý sa rovná(100÷N)/100,kde N vyjadrujenákladyspojenés dosĺahnutímhrubéhovýnosu (daňz príjmuv percentách),n — obdobie predpokladanej návratnostiinvestície,spravidla v intervale 15 až40 rokov, v závislostiodekonomických, polohových a fyzických faktorov.

3.t1 Metódavýpočtom na bázevšeobecnejhodnoty
3.1.1.1 A. Pozemok k. ú.NovéMesto cudzia stavba na pozemku parc. Č. 12780/172
Sadzba hlavnéretinančnéoperácie(obchody) sa považujeza základnúúrokovúsadzbu ECB podľa 17 ods 1Zákonao zavedenímeny euro v Slovenskej republike (Zákonč. 659/2007 Z. z. a ďalšíchvšeobecnezáväznýchprávnychpredpisov SR). Od 16.03.2016 je základnáúrokovásadzba ECB vo výške 0,00%.Pri určeníúrokovej miery sa používarozpátieobmedzenédole základnouúrokovou sadzbou Európskej centrálnejbanky a hore úrokovými sadzbami termínovaných vkladov v peňažných ústavoch.Urokovámiera hola stanovenádovýpočtu pre celé posudzované obdobie v jednotnej výške vychádzajúcz výšky úrokovej miery z vkladovnefinančných spoločnostís dohodnutou splatnosťounad 1 rok do 2 rokov podľaštatistických údajov NBS(www.nbs.sk). Urokovámiera z nových vkladov nefinančných spoločnostís dohodnutou splatnosťouod 1éhoado 2och rokov bola za predchádzajúceobdobie jednéhoroku v priemere vo výške 0,22%.
Slovensk Úrokovémtery z vkiadov (novéobchody)  EUR V t% P.1— ibCO6S.1i)

°‘‘•‘ áig to

__________

.zr*; I J

__________ __________

2018112 0,03 0,99 1,06 1,21 0,22 0,21 0,00 0,05 0,75 0,23
2019101 0,03 0,99 1,02 1,14 0,22 0,21 0,00 0,11 0,16 0,47
2019/02 0,03 1,18 1,03 1,11 022 0,21 0,00 0,11) 0,19 0,06
2019/03 0,03 1,22 1,04 1,33 0,23 021 0,00 0,09 0,18 0,99
2019104 0,03 1,05 1,07 1,35 0,23 0,21 0,00 0,15 0,27 0,21
2019106 0,03 1,18 1,16 1,38 0,23 0,21 0,00 0,09 0,17 0,09
2019106 0,03 0,57 1,04 1,35 0,23 0,21 0,00 0,04 0,28 0,74
2019I07 0,03 0,78 1,09 1,37 0,19 0,17 0,00 0,11 0,13 0,06
2019106 0,03 0,71 1,08 1,38 0,19 0,17 0,00 0,05 0,19 0,10
2019109 0,03 0,82 1,08 1,38 0,19 0,17 0,00 0,03 0,0B 0,06
2019110 0,03 0,84 1,10 1,32 0,21 0,01 0,00 0,05 0,10 0,00
2019/11 0,03 0,77 1,07 1,31 0,21 0,01 0,00 0,04 0,10 0,01

Podl‘azákonač. 595/2003 Z. z. o dani z príjmusú obce oslobodenéod platenia daníz príjmupri prenájmesvojhomajetku a dane z nehnutel‘nosti.Do výpočtu nevstupujúnákladyspojenés platenímdane z príjmu(N=0).Koeficient zohl‘adňujúcidaňovézat‘aženie:k = (100+N)/100 = 1
Obvyklé obdobie predpokladanej návratnosti investícieje spravidla 15 až 40 rokov, pričom spodnáhranicaintervalu je vhodnápre pozemky s vysokým predpokladom návratnosti (očakávaný vysoký nájom),pozemkovumiestnených vo výhodnej polohe z hl‘adiskapolohovej diferenciácie(pozemky s vyššouVŠH) a s dobrýmifyzickými charakteristikami. Hornáhranica intervalu je vhodná použit‘pre pozemky umiestnené z hl‘adiskapolohovej diferenciáciev nevýhodnej polohe (pozemky s nižšouVSH) s nevhodnými resp. nedostatočnými fyzickýmicharakteristikami, pozemky pri ktorých dochádzak dlhodobémuobdobiu návratnostit. j. s nízkym,minimálnymvýnosom, s problematickým zabezpečenímprenájmu.
Odborným odhadom v závislosti na ekonomické, polohové a fyzické faktory určujem obdobie predpokladanejnávratnostiinvestíciena 25 rokov pri strednej hranici intervalu. Predpoklad zahřňa aj ustálenúzákladnúúrokovúStrana 10



Znalec: lna. arch. Milan Haviar čísloposudku: 3 /2020
sadzbu ECB a základnúúrokovúmieru. Do výpočtu je prebratáVŠH pozemku určenámetódou polohovej
diferenciácie.

VŠHm2 pozemku polohovou diferenciáciou: 213,990 €Obdobie predpokladanej návratnostiinvestície: 25 rokovÚrokovámiera: 0,22 %DaňZ príjmu: O %Koeficient zohľadňujúcidaňovézaťaženie: 1,00PočetMJ pozemku: 424,00 m2
F(1+kn*k1Nájomza rok na m2: VSHNpMJ = VSHpOZMJ * Li + k)“ J *F(1+00022)25*000221\JSHNpMJ = 2 13,990 *L (1 + 0,0022)25  1 J‘1,00 = 8,807€/m2/rok

Nájomza rok spolu: VŠHNp= M * VŠHNpMJ= 424,00 m2 * 8,807€/m2/rok = 3 734,17 €/rok
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III. ZÁVER
OTÁZKY A ODPOVEDE
Znaleckou úlohoubob stanovenie všeobecnejhodnoty pozemku a všeobecnejhodnoty nájmupozemku registra
„C“KN parc. č. 12780/172 — zastavanáplocha a nádvorieo výmere 424 m2 a stanovenia všeobecnej hodnoty
pozemku parc. č. 12780/262 — zastavanáplocha o výrnere 1255 rn2, ktorý vznikol na základeGP Č. 65/16, v k. ú.
NovéMesto obec Bratislava  m. č. NovéMesto, okres Bratislava III
V posudku hola použitána výpočet VŠH metóda polohovej diferenciácie, v zmysle vyhláškyMinisterstva
spravodlivosti SR Č. 492/2004 Z. z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku v platnom znení.
Všeobecnáhodnota hola stanovenás využitímmetodických postupov uvedených v príloheČ. 3 vyhláškyč. 492/2004
Z.z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku.

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJHODNOTY
Názov Všeobecnáhodnota [€]

Stavby
Pozemky
A. Pozemok k. ú.NovéMesto cudzia stavba na pozemku parc. Č. 12780/172  parc. Č. 90 731 76/i‘k2Ĺ)B. Pozemokk.ú.NovéMesto podia GP Č.65/16  parc. č. 12780/262 (1 255 m2) 268 557,45

Spolu pozemky (1 679,00 m2) 359 289,21
Všeobecnáhodnota celkom 359 289,21
Všeobecnáhodnota zaokrúhlene 359 000,00
Slovom: TristopätdesiatdeväťtisícEur

REKAPITULÁCIA NÁJMU
Názov J Nájom/MJ[€/rok] Nájom[€Jrok]

Pozemky
A. Pozemok k ú.NovéMesto cucizia stavba na pozemku 8 807 3 734 17

Spolu 3 734,17
Zaokrúhlene 3 730,00

Slovom: TritisícsedemstotridsaťEur/rok

V Bratislave dňa10.01.2020

ťa

Ing. arch. Milan Haviar
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IV. PRÍLOHY
1. Výpis z katastra nehnutel‘ností,Vytvorené cez katastrálnyportál,2x Čiastočný výpis z listu vlastníctvaČ.5510, okres Bratislava 111., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemie NovéMesto, zo dňa 0801.2020,2xA42. Výpis z katastra nehnuteľností,Vytvorené cez katastrálnyportál,Výpis z listu vlastníctvaČ. 2036, okresBratislava III., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieNovéMesto, zo dňa08.01.2020, lxA43. Informatívnakópiaz mapy, Vytvorenécez katastrálnyportál,okres Bratislava III., Obec BAm.č. NovéMesto,katastrálneúzemieVinohrady, zo dňa29.12.2019, lxA44. Geometrický plánčísloplánu65/16 na oddelenie pozemku parc.č.12780/262, zo dňa 23.11.2016, úradneoverený, 2xA45. Územnoplánovaciainformácia,7647/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dua
6. 28.02.2018, lxA47. Územnoplánovaciainformácia,7656/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úrad Bratislava  NovéMesto, zo dňa

28.02.2018, 4xA48. Ponuky realitných kancelárií,2xA49. Fotodokumentáciaskutkovéhostavu pri obhliadke, lxA4
Prílohyspolu: 12 listov formátuA4
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Okres: Bratislava Iii
Obec: BAm.č. NOVÉ MESTO
Kaiastrálneúzemie: NovéMesto

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republikyvýpis z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorenécez katastráinyportál

Dáiumvyhotovenia 08.01.2020
časvyhotovenia: 15:21:28

I Rozhodautie O zrušenisúp.čista 11941 na p.č.12781l208Č.: Star.548l2013 Zo dIla 29.4.2013Potvrdenie o zrušenievidenčnéhočisia PPaSM:1240I20124t2 Zo díla22.4.2013, Z8494I13I Oznámenleo zrušenisúplsněhočisla Č. 722412019! PRI VRAAIZRIB ZO díla05.08.2019 a potvrdenie O neesistencii
garážiČ. 8585120191i)KSPJDANE zo díla04.07.2019, Z1645012019

Poznámka:Bez zápisu.

Č1ASTOČNÝ výpis z LISTU VLASTNÍCTvA Č. 5510
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“evidovanéna katastráínejmape

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHYbez uvedenia parcetnéhočíslaatebo poradového Čista vlastníkaabbo incl oprávnenejosoby na týkajú všetkých nehnutefnostía včetkých vIastnlkov a mých oprévnených osÓb na liste vlastnlctva.

ParcelněČisto Výmera V m2 Druh pozemku Spósobvyuž.p. Umiest. pozemku Právnyvztah Druh ch.n.
12780(172 424 zastavanáplocha a nádvorie 16 I 5
Právnyvzťahk stavbe evidovanej na pozemku 127801172 je evidovaný na liste viasti,Ictva čisto 2036.
Legenda:Spčsob využivaniapozemku:16 Pozemok. na ktorom je postavenánebylovábudova označenásúpisným čistom
Umiestnenie pozemku:

 Pozemokje umiestnený v zastavanom územíobcePréeny vzťah5Vlastníkpozemku nieje víastníkomstavby postavenej na tomto pozemkuOstatněparcely nevyžiadané
ČASŤB: VLASTNICIA INÉOPRAVNENS OSOBY
Por. Číslo Priezvisko. meno (názov),rodnépnezvisko, dátumnamdenia, rodnéČíslo (IČO) a Spoluvlastnicky pocite!

miesto trvaléhopobytu (sídlo)vlastníka
Účastnlkprávnehovztahu: Vlastnik

I MestskáčasťBratislavaNovéMesto, .iunácka1, Bratislava, PSČ 83291. SRIČO:
Titul nadobudnutia Osvedčenle O vyhláseniúčastnikaO nadobudnutl vtastntctva k nehnutefnosttam nazákladevydržaniapodia 63 zák.Č. 32311992 Zb., NotárskazápisnlcaN 4512010, Nz371012010, NCR1s 381112010 zo díla4.2.2010Titul nadobudnutia Listina o určeni súpisnéhoČísla Č. Star1399l2001 zo díla07.06.2001,Z15505!10
ČASŤC: ŤARCHY
Por.Č.:

1 Vecnébremeno v zmysie 66 ods. 2 zákonaČ.35112011 Z.z. zákonao elektronických komunikáclachV piatnom
znenl v prospech spoloČnosti SWAN, a.s., lČo: 35680202 spoČivajúce V zriaďovani a prevádzkovaniverejnejelektronickej komunikačnej slete a stavani Ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.Č.1278011,
parc.Č.12780t11, parc.Č.12780112, parcČ,127801251 v rozsahu vyznaČenom podľaGP 6.21212014 podra, Z
12865114I Vecnébremeno V zmysle 66 ods. 1 zákonaČ. 35112011 Zz. o elektronických komunlkácIáchna parc. CKN Č.
1278011, 12780111, 12780112, 127801251, 127801253 V prospech VNET a.s., ( Ičo: 36 845 007), Z 22270116I Vecnébremeno  v zmysle 66 ods. I plam. a) zákonaČ. 35112011 Z.z. O elektronIckých komunlkáciáchZEK 

oprávnenlezrtaďovaťa prevádzkovat‘verejnéslete a stavaťloh vedenie na cudze) nehnuteľliosti,na pozemkuregistra C KN parc. 6.1278011 v prospech Siovanet, as., ( ičo: 36 954 612). Z.2735l171 Vecnébremeno  spoČivajúce v povinnosti povinnéhostrpíeťna pozemku registra C KN parc. Č. 1278011 V
rozsahu vyznaČenom V geometrickom pláneČ. 176312017:a) zrladenie a uloženIeelektroenergetických zariadeni,h) uživanie,prevádzkovante,üdržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcle,modemizáciea akékoi‘vekIněstavebněúpravyeiektroenergetickej stavby a jej odstráneniev prospech Západoslovenskádistrlbučná,as. (IČO 36361518), podľaV332112018 ZO díla05.03.2018

Iněúdaje:
I ZápisGP10212010I ZápisžIadostio výmaz stavieb . garážipodia PPaSM  17212012, Z.1963í2012
1 Zápisrozhodnutia O zrušenIsúp.čislaStar144/2012  na p.Č. 12780146, Z3t361I2

Informatlvny výpis 1/2 Údaje platnék: 07.01.2020 18:00
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Úrad geodézie,kartografie a stra Slovenskej republiky
vÝPis z KATASTRA NEIINUTEĽNOSTÍ

Okres: Bratislava III Vytvorenécez katastrálnyportál
Obec: BAm.č. NOVÉ MESTO Dátumvyhotovenia 08.01.2020 Vysvellenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHYbez uvedenia parcelnéhoČísla alebo poradovéhoČísla Waslnlka alebo inej oprávnese]Kaiastráineúzemie: NovéMesto časvyhotovenia: 15:25:49 osobysa týkajú všetkých nehnutefnostíavšetkých vlastníkovamých oprávnených osóbna liste vlastníciva.

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

PARCELY registra “C‘evidovanéna katastrálnejmape
ParcelněČíslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósobvyuž.p. limiesl. pozemku Právnyvzth Druh ch.n.
12780/ 3 5266 zastavanáplocha a nádvorte 26 1
Legenda.Spúsobvyužívaniapozemku25 Pozemok, na ktommje postavenáostaináinžsnierskastavba ajej súčastiUm,eslnenie pozemku1  Pozemokje umiestnený v zas!avanom územíobceOstatněparcely nevyžiadané
ČASŤB: VLASTNICI A INĚOPRÁVNENĚ OSOBY
Por. Číslo Príezvisko,meno (názov),rodnépriezvisko, dátumnarodenia, rodnéČíslo (IČO) a Spoluvlastnicky podielmiesto trvaléhopobytu (sldlo) vlastníka
Účastníkprávnehovzťahu Vlastnlk

I MestskáčasťBratislavaNovéMesto JunáckaI, Bratislava, Psč 832 1 / I91, SRičo:
TItul nadobudnutla Osvedčenle o vyhláseniúčastnlkaO naciobudnutl vlastnlctva k nehnuternostlam nazákladevydržanlapodľa 63 zák.Č. 323I1992Zb., NotárskazáplsnicaN 45(2010, Nz371012010, NCRIs 381112010 Zo dila 4.2.2010Titul nadobudnutla ListIna o určenísúplsnéhoČista Č. Star1399/2001 Zo dňa07.06.2001,Z15505110
ČASŤC: ŤARCHY
Por.č.:

1 Vecnébremeno v zmysle 66 ods. 2 zákonaČ.35112011 Z.z. zákonao elektronických komunikáctachV piatnomznenl V prospech spoločnostl SWAN, as., Ičo: 35680202 spoČlvajůce V zrlaďovanl a prevádzkovanlvereJnejelektronlckej komunlkačnej slete a stavanl lch vedenia na pozemkoch registra C KN parc.Č.12780/1,parc.Č.12780I11, parc.Č.12780112, parc,Čj27801251 V rozsahu vyznaČenom podľaGP Č.21212014 podia, Z12866114I Vecnébremeno vzmysle 66 ods. 1 zákonaČ. 351/2011 Z.z. O elektronIckých komunikácláchna parc. CKN Č.1278011, 12780111, 12780(12, 127801251, 127801263v prospech VNET as., (Ičo: 38848 007), Z 222701161 Vecnébremeno  V zmysle 66 ods. I plsm. a) zákonaČ. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáclách,ZEK oprávnenlezrlad‘ovaťa prevádzkovaťverejnéslete a stavaťich vedenle na cudzej nehnuteľnostl,na pozemkuregIstra C KN parc. Č.1278011 v prospech Slovanet, as., (Ičo: 36 954 612), 22735117I Vecnébremeno  spočlvajúceV povInnosti povinnéhostrpleťna pozemku registra C KN parc. Č. 1278011 Vrozsahu vyznaČenom V geometrlckom pláneČ. 176312017:a) zrladenie a uloženleelektroenergetických zarladenl,b) užlvanle,prevádzkovanle,údržbu,opravy, úpravy, rekonštrukcle,modemlzáclea akékoivekméstavebnéúpravyelektroenergetlckej stavby a Jej odstránenlev prospech ZápadoslovenskádlstrlbuČná, as. (Ičo 36361518), podľaV332112018 zo dila 05.03.2018
méúdaje:

I ZápisGPt02120101 ZápIsžiadostio výmaz stavleb  garážipodIa PPaSM  17212012, 2196312012
1 Zápisrozhodnutia o zrušenIsúp.Člsta Star14412012  na p.Č. 12780/46, 23136(12I Rozhodnutle o zrušenisúp. ČIsIa 11941 na p.Č.127811208 Č.: Star64812013 Zo dňa29.4.2013Potvrdenle O zrušenIevldenČného ČIsla PPaSM:124012012412 zo dňa22.4.2013, Z84941131 OznámenleO zrušenIsúplsnéhočIsIa Č. 7224/20191 PRJ VRAAIZR/8 zo dila 06.08.2019 a potvrdenie O neesístencllgarážiČ. 868SI2OI9IUKSPIDANE zo dňa04.07.2019, Z1645012019

tnformatlvny výpis 1/2 Údaje plaměk: 07.01.2020 18:00 Informativny výpis 2/2 Údaje platnék: 07.01.2020 18:00



Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republikyVÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava III Vytvorenécez katastrálnyportál
obec: BAm.č. NOVÉ MESTO Dátumvyhotovenia 08.01.2020Katastrálneúzemie: NovéMesto Čas vyhotovenia: 15:10:42

vÝPis Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 2036ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavbysúpisnéčíslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby1099 127801172 15 administratívnabudovaPrávnyvzťahk parcele na ktorej ležístavba 1099 je evidovaný na liste vlastníctvačíslo5510.Legenda:Druh stavby:15  Administratívnabudova
Kódumiestnenia stavby:1  Stavba postavenána zemskom povrchu
ČASŤB: VLASTNÍC/A INÉOPRÁ VNENÉOSOBYPor. čísloPriezvisko, meno (názov),rodnépriezvisko, dátumnarodenia, rodnéčíslo(IČO) a SpoluvlastnIcky podielmiesto trvaléhopobytu (sídlo)vlastníka
Účastníkprávnehovztahu: VlastníkI lrcha Tomášr. lrcha, Ing., Slovenská394114, Stupava, PSČ 900 31, SR, I / I(KyT)Dátumnarodenia: 14.06.1 975Titul nadobudnutia KúpaV1824l04 zo dňa15.7.2004  Vz 1539/04
ČASŤC:ŤARCHYBez zápisu.
méúdaje:

I Zmena adresy trvaléhopobytu, R2657I2019
Poznámka:Bez zápisu.

lflformatívnyvýpis l/l Údaje platnék: 07.01.2020 18:00



Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republikyInformatívnakópiaz mapy
Vytvorenécez katastrálnyportál
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VÝKAZ VÝMERDoterajšístav Zmeny Nový__stavČíslo — — — Druh Vlastník,—pr Výmera Druh Diel k orl 2 Číslo Výmera pozemku (máopráv.osoba)parcely parcele m2 parcely m parcely — —
iiQhY — — pozemku čísloLV PK KN ha m2 číslo — číslo ha m2 kód adresa, (sídlo)

2284

1727

1255

5266

Doterajší

Doterajší

TomášIrcha8.rnája3Svidník

zust.pl.25
zastpl.25
zast.pl.25

Stav právnyje totožný s registroiíiC KN
5510 12 780/3 5266 zast.pL 12780/3

12780/263

12780/2 62
Spolu: 5266

Legenda: kódspósobuvyužívania25  pozemok, na kwromn je postavenáostatnáinžinierskastavba ajej súčasti

I

I
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  NOVÉMESTOMIESTNY úRA])BRATISLAVA  NOVÉ1!ÍESTOJunáckaČ. 1,832 91 Bratislava 3Oddelenie životnéhoprosiredia a územnéhoplánovaniu

Oddeienle právne,podnlkateľskýcb činnosti,evidencle sůplaných člunusprávypozemkovTU

Vášlist číslo/zodila Nata značka VybavujeIe/() Bratislava75781404120 I 8IPR/BENL / 7647/36721201 8/ZP/PIFTA Ing. arch. Tatiana Pilková 28.02.201828.02.2018 / 0249253373 / tntiaiia.pilkova@banm.sk

funkčného dotvárania ůzemia na zvýšenie kvality prostredia (nielen zvýtcnie kvality zástavby, ale aj zvýšenicprevádzkovejkvality územia).
Zároveňsi dovoľujemaVásupozornit‘na plánovanúverejnoprospešnústavbu s označenlm 029. — predižcnleTomášlkovejv írsekuod Vajnorskej po Račiansku. Následnétrasovanie a konkrétneBrkověusporiadanie uvedenejkornunikáciev predmetnom ůzeml Vámodporúčarnekonzultovat‘s Oeserálnyminvestorom Bratislavy (GlB). Ďalej sidovoľujemc Vás upozornit‘ aj na navrhovaná cyklotrasu v priestore ulice Vajnorská a ulice Zátišie.NáslednéIrasovanie a konkrétne šlrkověusporiadanie uvedenej komunikáciev predmetnom územl Vámv prlpade potrebyodponsčame konzultovat s prlslutným oddelenlm Magistrátuhl. mesta SR Bratislavy.
Prlslutné regulativy funkčnéhovyužitia plóch, regulattv intenzity využitia rozvojového územia ako aj schémyZ Uzemněhoplástuhl. mesla SR Bratislavy Vámzasiclame v prllohe.
Komplexně informácieo Vašom záujmovornúzeml zlskate nahliadnutlm do Územnélio plánuhl. mesta SRBratislavy, rok 2047 ajeho zmcny a dopInky, ktorěsúzverejnenána adrese:http: www.brtislavatkJuzcmnyoIanmesIaJd1 103 I292‘nl11050195
Táto územnoplásnvacia inf‘orrnáciaplnIl I rok od dáturnu vydania, pokiar nebola schválenánováůzemnoplátsovaciadokumentácia,prlpadsse zmeny a dopInky ůzemnoplánovaccj dokumentácie,na základektorýchhola vydaná.Tolo vyjadrenie nenahrádzastanovisko rneslskej časti Bratislava NověMesto k investičnémurámem.
S pozdravom

“ťecUzemnoplánovaciainformáciamestskej časti Bratislava — NovéMesto

Žiadater: Oddelenie právne,podnikatelských činnosll, cvidencic súpisných člsel a správypozemkov, TUžiadostzo d/la: 28.02.2018ParcelaČ.: 12211/13; 12781/8; 15115/10:15115/26; 15115/27; 128fl/l72; 12780/14; 12781/34;12142/224, KN C, k. ti. NovéMestoLokalizáciav územl: ulice Vajnorská,Záritie,Za stanicou, Sliačska  RačianskaUrbanistický obvod: 071, 072, 076. 082Zámer: vyhotovenie znaleckých posudkov
V zmysle Územnčho plánu hl. mesta SR Bratislavy Z r. 2007, v ztleni neskoršlch zmicn a doplnkov. sůpredmetnépozemky s parc. Č. 12211/13; 12142/224, k. ti. NovéMesto. sůčasťoustabilizovanéhoúzemia určenéhoako viacpodlužnázástavbaobytnéhoúzemla (kód101).
V zmysle Územuého plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znenl neskoršlcts zrnien a doplnkov, sůpredrnelnépozemky s parc. Č. 12781/8; 12780/172; 12780/141 12781/34, k. Ú. NovéMesto, uůčast‘ourozvojovéhoúzcmia určenéhoako ohČlanska vybavenost‘celamestskéhoa nadmestskéhovýznamu (kód201) s kódomrcgulácieintenzity využitia„1“.
V zmysle ť/zemnéhoplánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znenl neskoršlch zmien ti doplnkov, súpredmetněpozemky s parc. Č. 15115/10; 15115/26; 15115/27, k. ú. Nové Mesto, sůČasťou stabilizovanéhoÚzerniaurčenéhoako plochy zariadenl železničnejdopravy (kód702).
Prestmetný pozemok sparc. Č. 15115/10, k. ti. NovéMesto,je dolknutý ochranným pásmomželezničných trati.
Podl‘auvedeného uzemsého plánustabilizované ůzemie je Územie mesta, v ktorom Ůzemný plán ponechávasúčasněfunkčněvyužitie, predpokladámicro stavebných zásahovprevalne formou doslovieb, prlslavieb, nadslavieb,prestavieb a novostavicb, priČom na zásadnesemeni charakter stabilizovanéhoúzemia. Merltkom a timitom pra novávýstavbu v stabilizovanom úzcrnl je najmg charakterislický obraz a proporcie konkrátneho Územia, ktoré jenevyhnutné pri hodnotenl Ilovej výstavby v slabitizovanom ťzzemlakceptovat‘,uhrániťa rozvíjať.Ak prípudný novýnávrhiierešpektujecharaktensttcképrIncipy, klott reprezentujÚ existuj úcu zástavbua vrátado zástavbynepnjatel‘ný kontrast resp. neůmernézat‘aženiepozemku, nic je možnétakflto stavbu v stabilizovanom územlumleslnlť.Základným prisclpom pri stanoveni reguláciestabilizovaných rizeml je uplatnit‘požiadavkya regulativy

Ix charakteristika rcguláciefl.rnkČného využitiaplOch (kód 101)Ix charakteristika regulácieflsnkČného využitiaplóch(kód201)Ix charakteristika reguláciefunkČného využitiaplOch (kód7132)Ix regulativ intenzity využiliarozvojových ůzeml5x schémaz Uzemnéhoplánuhl. mesta SR Bratislavy

Magistráthl. mesta SR Bratislavy — odd. UIČMČ BNM, odd. UK 5 SP

Mftr. Rui4f Kusý‚‚Stsrosla.óiestskej ČastiRratislau —Nové Mesto

. tys Hankověspojenir čl,loúčtu Ičo02 49253 II I Primu banka Slovessko, a. s. SKOl 5600 0000 00180034 7007 60331702 45 529 459
emsil: 4tclns5Thsnrn.vkvwwbsnm.sk

2

/IuX Buskovéspojenin C/sb ŮČtu ICO Stránkovědni02/49 233 III Prima buska Slovensku, os. SKOl 5600 0000 0018 0034 7007 6(13317 Pondebok 8 12,00 IS — 17,01)02/45 529 459 Streda I  12,00 IS 17,00ems/k sdntnhum,st. DIČ P/tlak 8 12.00svww.biasmsk .020887385 DIČ2020887385

StránkovědniPosdeluk II. 2,00 13— 17.811Streda 8 12,0(1 13— 1700P/atok 8  12,00



ÚZEMIAOBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
201 yptse.ngyznoma
202
POOMIENKY FUNKCNÉHOVYIJŽITIA PLČCH
Úznmia areálov a koniplevov občianskej vybavenosti celomeslskéhn a nadmeslského významu
konkrétnyml nárokrnl charaktedstlkaml podta funkčnéhozatneranla. SŮčastou ůzemia ně plochy zelena,vodnéplochy oko súČueč partem, dopravněatenhnlckévybavonie. garážea zariartanta pre požlamua civtlnúobranu.
Podiel funkcie býuasia nesmle prnkročiť30% z celkových podtažných ploch nadzemnej časti zástavby
Íonkčnej plochy.
SPOSÖBYVYIJžľflAFUNKČNÝCH PLČCH
preetádajůne
 zariadenia administrativy, správya riadenla
 zanadenta kultury a zábavy
 zariadenia cirkvi a na vykonávanleohradou
 ubytovacle zariaderuia cestovnéhonicko
 zaňaderllaeerejnéhoslraoovania
 zariadenia obchodu a služieb
 zariadenia zdravotnictva a sociálnejslarostlivonti
 zarladenia školstva,vedy a výskumu
pripUstflé
V ůzeml je prtpustnéLlrnlastňsvaťnolmá
 integrovanězariadertia nbčianskej vybavenosti
 areálynornéhočasu a multifunkčnězutladenla
 účelovézsrladenla varejnej a Otálenisprávy
 zeleňllniovů a plošně
prtpustněv obmedzenom rozsahu
V územlje pripuetnéumlestĎovaf v obmedzenem rozsahu najmě:
 býuania v rozsahu do 35% z oalkooých nadaemnýoh podlažných ploch funkčnej plochy
 zorladenla špurte,tnlovýoltnvy a votněhočasu
 vedecko — technickéa technologicképarky
 voetnb plochy ako sůčasfpartem a plOch zelvne
 zariudenia drobných prevOczuk výroby a složieb
 zanadenia na separovaný zber komonátnych odpadov miesteeleo významy vrálane kornunálnych

odpadov s obsahem škodlivInz domácnosti
napripustné
V územnl oje je prlstupnéumlestňcvatnajmif:
 zuriadenia 5 negatlvrtymi účinkamina stavby a zariadenia víchukuli
 rodinnédomy
 areálypriemysatrrých podnikuv, zauiadenia priemyselnej a potnohospodámskejvýroby
 skladovéareály,distrlbočoéeentráa logisticképarhy, stavebnědvory
 autokempingy
 stavby na iedividuálnurekreáciu
 zariadenia odpadonéhnhospodárslvaokrem prlpustných v obrnedzenom rozsahu
 tranzitněvedania technlckej vybavenosti nadradenóhovýznamu

C úplnéoranic  strana31
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C. 2, REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽrnA PLÖCH

501 Zmteianéúaomnlabýneots •ohclauakej

— 0.24 0.20

502

aúOt0ehaeuesIsluŮke type 0,34 025
aniadenta eimleuěhoohasktsnt, knnmptauy 0.30 0,20

— — n€ayrmnnor Celana
H 2.1 101 Vimpouhsžnábytuaá hyleséúnory rnveetnenáuéntesba 023 025

— 021
201 OV oaloneatekd lnianulioa ZMtaoba cttamkteuu obclrednýctr 0.52 0,15acbeoelekilm s‘fueneel C kckármepninčmohýsh kaeúmuv

taetaeha nnstaklthu typs 0,25
aadadmda.aíleelhauhamebt.m keecptaap 0,30 0.30
S eěuokolena ey*šlpmilnt nlme mayr.rdmoaartotoalSol Zmtnianh ůuoreta uástaebanrealshúhotypebúusnlaaobčlnmké 0.30 0,30

ZečnšanéúltsmnIa uástaebaSueátaniOodosklen., huaepleny 0.35 0.20oimmdoh
— — r ncoylrohnýeo .k0iab
2,4 105 vlanpudažreábymsú bylooědony roucni000i 00etavb5 ‚„3uáetaeba 0,20

501 zunlelailn časně Oistanks mmlMélotype 0,30 025býnalna S nlučiauakty‘ “ybaenmsli
201 OV latonnelsketue S nenknten.náadstaehs ecsnlekébetype p0

— nadmentahnim nýmnrno 034 ._.___š,?PJ 2.7 201 OV latane.tsháee aislaoOa a,asI.kSlm typu •y 0.20neadm.alskSha simba lesnou eýškuvýdm nb4ekteu uulaeýnh 0.30 0,25prlestnmee nestahal šlnlkkeyCn drnd nelni‘iscardúenreetektldc nollem
501 Za.teSauéúaamh uiataeba nrentahéhotypu 0,30Sénenlanoboarrslsl 021 o

  ______K 3.0 201 OV enlo.nosukáho ornplasy OV 0.30ruimúbaOÝOlSflll ústavba lamou eýtkoeýelr oblektoo satavýnh 0.27 0.20pdeeta.sotr nreet,hal Stohlů.y no rllrooi nelni.mlersudve ncnelskýmir 05000
SOl Zeh0.oh ŮmmIs ráetask.nrest.klllra typu 0,20 0,30bpeaeLaanboaesbej

L 2.3 201 OVsnyenrosteblnroa ubatavba lnerroa ul0haeýeh ubfehtuv e ialouylnh 0,30 0,25nad,neslskúyra rrya.r.mu pdestamoh rneetaiaj šlnlkotySv dnIli nalejvimanddennmtebfdnnenusr
brtenuturrs uimeeba OV v pdeseand. n doprseeýeh 0,70 0,10‘ustavnrednlnkndnélrouýenamu‘

001 ZantnšaniÓOfldl nnn.nloseéaáeteuba 0,30 0.30býssela e nboauahé

C úplnéunesls — Strana41 Cr



Schémaz Územnéhoplánuhl. mesta SR Bratislavy
Llzemnoplán0500kjInformáckj pozemky

Legenda regulačnéhovýkresu
$—4 OP že4eznbiýd Poli

NaonÉ cykislkks PosyFunkčnávyužltIeůzemls
obplnéúzemleelakilzoswol (lol)C okylséúzfleetoktosané(102)
)mem)a akčlansko( sybaveooe(I rozvo)ovt (201)C zirůešanóúzomlaelablizonne (502)

Í



Zobnur Inrorátyt“ 4,« po1«r.{4 5« iJ3 III

Lukrativny stavebný pozemok v priemyselnej zónev Novom mestaVajnorská,NovéMesto (Bratislava III)2352 m2726 800 €309,01 €/m5
• 29.12.2019
• KomerčnázónaNovéMesto
• Reality Bratislava, s.r.o.

Lukratívnystavebný pozemok v priamyselnej zónev Novom mesteVajnorská,Bratislava III  NovéMesto, okres Bratislava
Komerčnázóna•2352 m2
Ponúkama na predaj lakratívnystavebný pozemok v priamysalnaj zásevBratislave, mé.Bratislava NovéMesto, lokalita
madzi aurami Vajnorskáa Račianska. Pozamok mávýmera 2352m2, všetkyinžinierskesiete sú na pozemka alebo na jeho
hra...
30. 12. 2019
KomerčnázónaBratislava III  NovéMesto predaj
726800€ 309,01 K/m2
Na predaj pozemky s invantičným zámaromv obci NovéMesto, okres BratislavaElektrárenská,Bratislava III  NováMesto, okres Bratislava
Komerčnázóna•4200 m°
RealitnákanceláriaREMA)t ponúkamna predaj pozemky Bratislava  NovéMesto na Elektrárenskejalici, vedra araálaR3 
investičným zámerom.Celý objekt  pozemok je o výmere 4.200 m2, vhodný aj na parkovanie technickych vozidiel... Cen...
29. 12. 2019
KomarčnázónaBratislava lil  NovéMesto predaj
1 197 000 € 285 C/m2

Hradámpre klienta pozemok určený na výstavbu obchodných priestorovBratislava III  NovéMesto, okres Bratislava
Komerčnázóna•12000 m2
AstonReal hradápre nášhoklienta veflsý pozemok arčený na výstavba obchodných priastorov v Bratislava. Rozloha
pozemku aspoň12000 m2. Za ponaky voprad ďakajam. V pripada záajmama prosímkontaktujte na talarónnomčísla
0911599700 alabo...
28. 12. 2019
KomarčnázónaBratislava III  NovéMesto pradaj
Cena dohodou
Pradaj stavebnáhopozem. 8300 ml na komarčnéúčelyElektrárenská4, Bratislava lil  NovéMesto, okras Bratislava
Komerčnázóna•8300 mz
Ako vlastníkpozemku ponúkamana predaj pozamok, ktorý ja vyažitarný na komarčnéúčelyaja situovaný v lakratívnaj
časti BratislavaNovéMatto v blízkostiOC Polan, konkrétnana Elaktrárannkajalici č.4. Na pozemku je momnonéraalizácia...
08. 12. 2019
KomarčnázónaBratislava III  NovéMesto predaj
1 245 000 € 150 C/m2
BA III NovéMesto VajnorskáMagnetovépradaj komarčnéhostavebnéhopozemku o výmara 11 280 m2 s úzamnýmrozhodnatlmReality Bratislava  NovéMesto
Komarčnázóna I Ulica Vajnorská( 11280 m2BA lil, NovéMatto, Vajnorskáalica a roh alica Magnetová,ponaka na pradaj komarčnéhostavebného...Publikované:30.12.2019 Aktualizované: 30.12.2019
Komerčnázónana Predaj Bratislava  NovéManto
Z 989 200 € 265 dm2
Lukratívnystavebný pozemok v priemynelnej zónev Novom mestaReality Bratislava  NovéMento
Komarčnázóna Ulica Vajnorská ( 2352 m2Ponúkamana pradaj lakratívnystavebný pozamok v priamysalnaj zónav Bratislava, m.č. Bratislava...Publikované:27.12.2019 Aktualizované:27.12.2019
Komerčnázónana Pradaj Bratislava  NovéMesto
726800€ 309 €/m2
Reality.skHERRYS  na pradaj stavabný pozemok v Novom Mesta pri Bialom KrtžiReality Bratislava  NovéManto
Pozamok pra bytovúvýstavbu ( Jura Skalickácesta ( 820 m2RaalitnákancaláriaHERRyS ponúka aaklazivna na pradaj pozamok s rozlohou 820 m2 v Novom Manta v lokalita...Publikované:31.12.2019 Aktualizované:31.12.2019
Pozamok pra bytovúvýstavbu na Pradaj Bratislava  NovéManto
147600€ 160 C/mZ
HERRVS  Na predaj pozamok na výstavba ROv lokalita Koliba pri SHMÚReality Bratislava  NovéMesto
Pozamok pra rodinnédomy ( Ulica SucháI 908 m2RaalitnákancaiáriaHERRYS ponúka asklazívnana pradaj pozamok v lokalita Koliba naďalako od SHMú,...Pablikované:31.12.2019 Aktualizované:31.12.2019
Pozamok pra rodinnédomy na Pradaj Bratinlava  NovéMesto
399000€ 439 €/m2
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Predaj  krásnypozemok na Kolibe na malopodlažnábytovúvýstavbuReality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre bytovávýstavbu I Ulica Na varte I 1359 m2Posúkameeskluzivne na predaj krásnystavebný pozemok vo vychytenej Bratislevskej Časti “Koliba‘...
Publikované:30.12.2019 Aktualizované: 30.12.2019
Pozemok pre bytovúvýstavbu na Predaj eratislava  NovéMesto
1200000€883€/m2
LEXXUSPREDAJ, pozemok na rezideČná výstavbu, Koliba
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy I Ulica StrážnaJ 3244 m2Spol. LtXXUS ponúka na PREDAJ výborný investiČný pozemok vhodný na výstavbu rodinných domov na Kolibe...
Publikované:30.12.2019 Aktualizované:30.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
ZlOB 600(650 €/m2
Na predaj pozemok so starým rodinným domom
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy 1010 m2
Ponúkamena predaj pozemok s krásnymvýhľadom na mesto, blízkolesa o rozlohe 1010 m2 so starým...
Publikované:30.12.2019 Aktualizované:30.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
256 500 € 254 €/m2
Na predaj rekreaČný pozemok/ záhrada,na Pionierskej ul. BratislavaNovéMesto, priamo pod Kolibou.
Reality Bratislava  NovéMesto
RekreaČný pozemok I Ulica Pionierska I 295 m2PonúkameVámna predaj rekreaČný pozemok záhradu,na Pionierskej ul. BratislavaNovéMesto, Priamo...Publikované:30.12.2019 Aktualizované:30.12.2019
Rekreačný pozemok na Predaj Bratislava  NovéMesto
51 000€ 173 €/m2
RezervovanéSTP v Krasňanoch,Peknácesta na výstavbu rodinéhodomu.Nádherný výhľad
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy I 950 m2PonákameVámna predaj pozemok v Časti NovéMesto Krasňany,na konci Peknej cesty.. Pozemok je...Publikované:28.12.2019 Aktualizované:26.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
227000€239€/m2
Lukratlvny stavebný pozemok v priemyselnej zónev Novom meste
Reality Bratislava  NovéMesto
KomerČná zóna J Ulice VajnorskáI 2352 m2Ponákamena predej lukratívnystavebný pozemok v priemyselnej zónev Bratislave, m.Č. Bratislava...Publikované:27.12.2019 Aktualizované: 27.12.2019
KomerČné zónana Predaj Bratislava  NovéMesto
726 800 €309 dm2
Spevnenáplocha na prenájom,Vajnorská,Bratislava III
Reality Bratislava  NovéMesto
KomerČsá zóna I Ulice Vajnorská I 1444 m2Ponákamena prenájomspevnenáplochu ne Vajnorskej ulici, neďaleko nákspnéhocentra Palace na Zlstých...
Publikované:27.12.2019 Aktualizované:27.12.2019
Komerčnázónana PrenájomBratislava  NovéMesto
1 732 €/mesiac 1 €/m2/mesiac

Pozemok na predaj, Hornéžidiny,Bratislava III, 2958m2Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy I Ulice Nornéžidiny J 2958 m2Ponákemena predaj lukratívnypozemok v BA III  NovéMesto, k.á.Vinohrady Vellý Varan zónaPodhorský...
Publikované:27.12.2019 Aktualizované:27.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
562 020 € 190 €/m2
HALO REALITY  Predaj, pozemok 1340 m2 Bratislava NovéMesto, Vinohrady, Koziarka  EXKLUZÍVNE HALO REALITY
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy I 1340 m2tXKLUZĺVNEponákamena predaj investiČzý pozemok 5 rozlohou 1.340 m2 v Bratislave, mestskáČs«..Publikované:27.12.2019 Aktualizované:27.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
268000€ 200 €/m2
Stavebný pozemok  Novémesto, Koliba
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy I Ulice Sovia I 666 m2Pozúkamena predaj stavebný pozemok na Kolibe, kú.Vinohrady s výmerou 666 m2; pozemok je prístupný...
Publikované:26.12.2019 Aktualizované:26.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
340000€ 511 €/m2



Fotodokumentácia

L.
Pohľadna čast‘pozemku p.č. 12780/262(hranicajuhovýchodná fasádaobjektu)a pč. 12780/172 pohľadod JV

Pohľadna SV hranicu parc.č. 12780/1 72tvorenáfasádoustavby a pč.12780/262pozemok za oplotenímmedzi objektam

Pohľadna časťpozemku parc. č.12780/262 a 12780/172 od JZ

1

Ulica Zátišiea širšieokolie pred Ulica Zátišiea okolie pred pozemkom, Ulica Zátišíea okolie pred pozemkom,pozemkom, pohľadod severozápadu pohľadod juhu pohľadod juhovýchodu

Pohľadna SSZ hranicu pozemku parc.č. Pohľadna JZ hranicu pozemku parcč.12780/1 72 tvorenábočnou fasádoustavby 12780/172 tvorenáuličnou fasádoustavby

Pohľadna pozemok parc. č. 1z,....JZ, hranica pozemku pri komunikácii



Znalec: lna. arch. Milan Haviar číslovosudku: 3 /2020

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkova prekladatel‘ov,ktorý vedleMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 Stavebníctvo,odvetví37 09 00 Odhad hodnotynehnuteľností,pod evidenčným číslomznalca 914954.
Znalecký posudok je zapísaný v denníkupod číslom3/2020.
Zároveňvyhlasujem, žesom si vedomý následkovvedome nepravdivéhoznaleckéhoposudku.

Ing. arch. Milan Haviar
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