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Znalec: Ing. arch. Milan Haviar čísloposudku: 2/2020

i. ÚVOD
1. Úloha znalca: Podľaobjednávkyzo dňaza dňa07.01.2020 je znaleckou úlohou stanovenie všeobecnejhodnotypozemku a všeobecnejhodnoty nájmupozemku registra „C“KN parc. č. 12780/14 — zastavanáplocha a nádvorieo
výmere 591 m2 a stanovenia všeobecnejhodnoty pozemku parc. Č. 12780/261 — zastavanáplocha o výmere 2361
rn2, ktorý vznikol na základeGP Č. 44/2014, v k. ú. NovéMesto obec Bratislava  m. Č. NovéMesto, okres Bratislava
111.
2. Účelznaleckéhoposudku: uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctvapozemku, resp. nájmepozemku.
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 dodanézadávateľom:• Geometrický plánČíslo plánu44/2014 na oddelenie pozemku parc.Č.12780/261, zo dňa3 1.10.2014, úradneneoverený, 3xA4• Územnoplánovaciainformácia,7647/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dňa

28.02.2018, 4xA4• Územnoplánovaciainformácia,7656/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dňa
28.02.2018, 4xA4b) Podklady získanéznalcom:

• Výpis z katastra nehnuteľností,Vytvorenécez katastrálnyportál,3x Čiastočný výpis z listu vlastníctvaČ.
5510, okres Bratislava 111., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieNovéMesto, zo dňa08.01.2020,6xA4• Výpis z katastra nehnutel‘ností,Vytvorenécez katastrálnyportál,Výpis z listu vlastníctvaČ. 2074, okres
Bratislava III., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieNovéMesto, zo dňa08.01.2020, lxA4• lnformatívnakópiaz mapy, Vytvorenécez katastrálnyportál,okres Bratislava III., Obec BAm.Č. NovéMesto, katastrálneúzemieVinohrady, zo 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 stanovenívšeobecnej
hodnoty majetku v platnorn znení.• Zákonč. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkocha preklaclatel‘ocha o zmene a doplneníniektorých zákonov
v 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 zákonovV
platnom znení.• VyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 a Č. 107/2016 Z.z. ktorou sa mení
a dopíňavyhláškaMinisterstva spravocllivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákonč. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoČníkoch a prekladatel‘ocha o zmene a doplneníniektorých zákonov
v zneníneskoršíchpredpisov.• Zákonč. 50/1976 Zb. o územnomplánovanía stavebnom poriadku, v platnom znení.• VyhláškaÚradu geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonávazákon NR SR Č. 162/199 5 Z.z. o katastri nehnutel‘nostía o zápise vlastníckych a mých práv k
nehnutel‘nostiam(katastrálnyzákon)v platnom znení.• MariánVyparina a kol.  Metodika výpočtu všeobecnejhodnoty nehnutel‘nostía stavieb, Žilinskáuniverzita
vEDlS, 2001, ISBN 8071008273• Miloslav Ilavský, Milan Nič, DušanMajdúch  Ohodnocovanie nehnutel‘ností,ISBN 9788097102104,
Mlpress, 2012• Územný plánhlavnéhomesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v znenízmien a doplnkov
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Znalec: Ina. arch. Milan Havigr číslonosudku: 2 /2020
7. Detnícieposudzovaných veliČína použitých postupov:a) DefníciepojmovVšeobecnáhodnota íVŠH1Všeobecnáhodnota je výsledná objektivizovanáhodnota nehnuteľnostía stavieb, ktoráje znaleckýmodhadom ich najpravdepodobnejšejceny ku dňuohodnotenia, ktorúby tieto mali dosiahnuťna trhu vpodmienkach voľnejsúťaže,pri poctivom predaji, ked‘kupujúciaj predávajúcibudúkonaťs patričnouinformovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranoupohnútkou.Výsledkom stanovenia je všeobecnáhodnota na úrovnis daňouz pridanej hodnoty.b) Definíciepoužitých 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 prihliadnutímnaodlišnostiporovnávaných pozemkov a ohodnocovanéhopozemku),• Výnosová metóda (Len Pozemok schopné dosahovaťvýnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočftakapitalizácioubudúcichodčerpatelných zdrojov počasčasovo neobmedzenéhoobdobia),• Metóda polohovej diferenciácie(Princípmetódy je založený na určeníhodnoty koeficientu polohovejdiferenciácie,ktorý sa uplatnína východiskovú hodnotu pozemkov).
8. Osobitnépožiadavkyzadávatel‘a:Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉÚDAJE
a) Výher použitejmetódy:a) Výber použitejmetódy:Pri ohodnoteníboli použitémetodicképostupy uvedenév príloheČ. 3 vyhláškyMS SR Č. 492/2004 Z.z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku.Zdóvodnenievýberu použitejmetódyna stanovenie všeobecnejhodnoty pozemkov:Použitáje metódapolohovej diferenciácie.Výber použitejmetódypre stanovenie VŠH som rozhodol po posúdenímožnostipoužitiaostatných metód:Pre použitievýnosovej metódyna stanovenie všeobecnejhodnoty sorn nemal k dispozíciipotrebnéúdaje, resp.nájomnézmluvy na podobnépozemky.Porovnávaciametóda stanovenia všeobecnejhodnoty je vylúčenáz dóvodunedostatku podkladov pre danúlokalitu a typ nehnutel‘nosti.Údaje o skutoČne realizovaných kúpnychcenáchnehnuteľnostínie súznalcomdostupnéa eXistujúcedatabázyrealitných spoločnostínie súdostatočnepreukázateľné,aj ked‘porovnanie clennehnuteľnostiv danom mieste a Čase pri ich prevodoch je najvhodnejšoumetódoupre stanovenie VSH. V súčasnýchpodmienkach SR všaknie súpre širšieuplatnenie tejto metódyvytvorenépotrebnépodklady.
Metódapolohovej diferenciáciepre Pozemok vychádzazo základnéhovzťahu:VŠHp0z= M * (VHMJ * kp0)kde M  početmerných jednotiek (výmera pozemku),

VHMJ  východisková hodnota na 1 m2 pozemkuk0  koeficient polohovej diferenciácie
b) Vlastníckea evidenčnéúdaje:hl) V popisných údajochkatastra súnehnutel‘nostievidovanéna LV Č. 5510, okres Bratislava 111., Obec BAm.Č. k. Ú.
NovéMesto, katastrálneúzemiek. Ú. NovéMesto:
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATAPARCELA registra “C“evidovanéna katastrálnejmapeParcelné Výmera m2 Druh pozemku Spósob IJmiest. Právny Druh ch.n.
číslo využ.p. pozemku vzťah
12 780/14 591 zastavanáplocha a nádvorie 16 1 5
Právnyvzťahk stavbe evidovanej na pozemku 12780/ 14 je evidovaný na liste vlastníctvačíslo2074.
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lna. arch. Milan Haviar

3 5872

Legenda: kódspósobuvyullvanla .18 pozemok, na ktorom je děor25 pazemok, na ktaram je pastavenóostatnóInhinlerska stavba alej súčostí34 pozemok, na ktorom je manipulačnóaskladovóploeha, objekt a stavba slúžiaca$esnémuhospodórstvu

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:Obhliadku spojenú s miestnym šetrenímsom vykonal bez účastivlastníkanehnuteľnosti,pozemky sanachádzajúv časti vo verejnorn priestore a v časti v oplotenom areály, ktorý nebol uzamknutý. Pred
obhliadkou boll doloženépodklady dodanézadávatel‘om.Pri obhliadke boll vyhotovenéfotografickézáberyskutkového stavu pozemku s okolím.K obhliadke nehnutel‘nostísom zabezpečil z katastrálnehoportálu
podklady z katastra nehnuteľnosti. V čase obhliadky bol pozemok p.č. parc. č. 12780/14 zastavaný
nebytovou stavbou a na pozemku parc. č. 12780/261 je dvor na východnej strane a pred uličnou fasádouobjektu je verejný priestor nadväzujúcina obslužnúkomunikáciu — ulica Zátišie,tvoriaci prístupna
pozemok a parkovaciu plochu. Hranice pozemku od susedných parciel boli identifikovanépodl‘apolohy vo
vzťahuk polohe stavby a oplotenia. ldentiflkáciahranícna mieste bola odhadom, pretoženeboli na miesteriájdenéhraničnéprvky vymedzujúcehranice jednotlivých parciel.

• Fotodokumentáciabola vyhotovenápri obhliadke.
d) Technickáprojektovádokumentácia:Predmetom ohodnotenia je pozemok a nie stavba, preto sa neporovnávalaprojektovátechnickádokumentácia.

‚4m41t,t,. L.131tJ j,uaL4t4rflL. —

Legenda:Spósobvyužitiapozemku:16 — pozemok na ktorom je postavenánebytovábudova označenásúpisným číslomUmiestnenie pozemku:1  Pozemok je umiestnený v zastavanom územíobcePrávnyvzťah:5 — Vlastníkpozemku nie je vlastníkomstavby postavenej na tomto pozemkuOstatriéparcely nevyžiadané
ČASŤB: VLASTNÍC1A INĚOPRÁVNENÉ OSOBYPor.číslo Vlastník Spoluvlastníckvnodiel

1 MestskáčasťBratislavaNovéMesto, Junácka1, Bratislava, PSČ 832 1/191,SR
PodľaLV Č. 5510 pre 12780/14:ČASŤC: ŤARCHYBez zápisuméúdaje:Bez zápisuPoznámka:Bez zápisu
b2) Geometrický plánčísloplánu44/20 14

vÝKAz vÝMER
Doteraišistav Zmeny Nový stav

Člslo Výmora k od výmera Druh Vlastalk, (máopráv.PK parcely Dlel parcele m‘ parcely m‘ pozemkuVložky — — pozemku ČIsto ČIslo — adresa (s[dio)
LV PK KN ha m‘ ha m‘ kód

Stou próuny je totožný s registrom C KN
5510 1278011 3 606 zast. p1. 1278011 3 530 zasl. p1. dotarajšl

34
5510 1278013 5266 zast. p1. 1278013 2981 zast. p1. delto

25
12780)261 2361 zasl p1 delto

18
apotu i 5872
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Znalec: Ina. arch. Milan Haviar řílnnn,idk,j 2 ‚2020

e) Údaje katastra nehnutel‘ností:Poskytnuté,prípadneznalcorn získanéúdajez katastra nehnuteľnostíbali porovnanéso skutočným stavom. Nebolizistenérozdiely v popisných a geodetických údajochpodl‘akatastra a GP so zisteným skutočným stavorn.K obhliadke neboli poskytnuténadobúdaciedoklady, preto nebol zisťovaný právnysúlad vlastníckychdokladov 50skutočnosťou.Prístupk nehnuteľnostije zabezpečený z verejnej komunikácie.
PodľaGP 44/20 14 a LV Č. 5510 je stav nehnuteľnostínasledujúci:• Pozemokparc. č. 12780/261, o výmere 2361 rn2, druh zastavanáplocha, k. ú.NovéMestoparc. Č. 12780/14, o výmere 591 rn2, zastavanáplocha a nádvorie,k. ú. NovéMesto
1) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktorésúpredmetom ohodnotenia:Pozemok v spoluvlastníckompodiele 1/1, k. ú. NovéMesto parc. Č.:• parc. Č. 12780/14• parc. Č. 12780/261
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktorénie súpredmetom ohodnotenia:niesú.

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJHODNOTY
a) Analýza polohy nehnutel‘nostf:Predmetnánehnutel‘nosťsa nachádzav katastrálnomúzemíNovéMesto, v mestskej časti Bratislava  NovéMesto, vokrese Bratislava lil. v hlavnom meste SR. jednása o obl‘úbenúmestskúčasťBratislavy s polyfunkčnou zástavboubývanie, kompletná občianska vybavenosť, športové zariadenia a plochy, rekreačné plochy.
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar číslovosudku: 2 /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. Najbližšienákupnémožnostiponúka priamo 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, veľkopredajnepotravín,známešportový areálInter, plaváreňPasienky, či oddychovo  rekreačný
areálKuchajda. Do pátnástichminútje vzdialenosťdo Bratislavskéholesoparku, rekreačnéhoareáluZlatéplesky.Vďaka svojej polohe predmetnálokalita svojim obyvatel‘omponúka aj ľahkúa rýchlu dostupnosťkultúry, pretože
cesta do centra mesta, kde sa nachádzavelkáčast‘kín,divadiel a klubov opäťnetrvá(MHD) viac ako štvrťhodinu..je dobrédopravnéspojenie do ostatných mestských častí,rýchle napojenie na dial‘ničnúsleť,nakoľkonehnuteľnosťsa nachádzav blízkostivýchodnej radiálymesta  Vajnorskáa Račianska ulica smerom do Senca a Pezinku a opačne
do centra. V lokalite súvšetkyinžinierskesiete.Konfliktné skupiny obyvateľovsa v lokalite nenachádzajú.Bezdomovci sa protiprávnezdržiavajúv niektorýchradových garážachv kontakte s nehnutel‘nosťou.Pozemky sa nachádzajúpri ulici Zátišievo vnútribloku vymedzenom medzi Vajnorskou, Račianskou ulicou a ulicouZátÍšiea železničnátraťdo Komárna.
b) Analýza využitianehnutelností:V čase obhliadky boli pozemky užívanýako zastavanáplocha nebytovou budovou a plocha pre statickú dopravua prístupovákomunikáciak objektu nebytovej budovy.Podl‘aÚzemného plánuhl. mesta SR Bratislavy zroku 2007 vznenízmien adoplnkov sú predmetné pozemkysúčasťouúzemiavnútornéhomesta určenéhoako občianskavybavenosťcelomestskéhoa nadmestskéhovýznamu —

kódfunkcie 201, s kódomregulácieintenzity využitiarozvojovéhoúzemia “ľ‘.Pre územiesústanovenéregulatívy:index zastavaných plóch0,34 — 0,40, koeficient zelene 0,150,20 a maximálnyindex podlažných plóch2,40.Je reálnypredpoklad na zmenu využitiapozemku v rámcimožnostifunkčnéhovyužitiav zmysle územnoplánovacejdokumentácie.

c) Analýza prípadných rizíkspojených s využívanímnehnutel‘ností:Po obhliadke konštatujem,ženeboli zistenéžiadneriziká,ktoréby mohli negatívneovplyvniťsúčasnévyužívanienehnutel‘nosti.Vlastníctvok nehnuteľnostije vysporiadané.Z hl‘adiska ohodnotenia nehnutel‘nosti,jej d‘alšievyužívanienie je spojené s rizikami. Prístiipna pozemok jez verejnéhopriestoru  miestnej komuriikáciea pril‘ahléhopozemku.Vlastníkpozemku nie je vlastníkomstavby postavenej na tomto pozemku.Dodaný GP č. 44/2014 na oddelenie pozemku parc.č. 12780/261 z parc. č. 12780/1 a 12780/3 zo dňa31.10.2014nie je úradneoverený. Podl‘aLV 5510 máparc.č. 12780/1 evidovanúťarchu 4x vecnébremeno.

‚C .d
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar ČísloDosudku: 2 /2020
2.1 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV
Predmetnépozemky pre účelstanovenia VŠHsúz hI‘adiskajej stanovenia rozdelenédo dvoch skupín:

• A. Pozemok k. ú. NovéMesto cudzia stavba na pozemkuSkupina obsahuje jeden pozemok parc. č. 12780/14, na ktorom je stavba a jednása o stanovenie všeobecnejhodnoty pozemku na účelyvyporiadania vlastníckychprávk pozemku medzi vlastníkomstavby a vlastníkompozemku.Na pozemku parc. Č. 12780/14 je stavba, ktorej vlastníkomnie je vlastníkpozemku. Právnyvzťahk stavbe súp. Č.1098 evidovanej na pozemku 12780/14 je na LV Č. 2074. JIastníkomstavby podl‘aLV Č. 2074 je Zatisie s.r.o., Zátišie10/a, Bratislava, PSC 831 03, 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 nacudzom pozemku pri stanovenívšeobecnejhodnoty pozemku na účelyvyporiadania vlastníckychprávk pozemkumedzi vlastnfkom stavby a vlastníkompozemku sa pri hodnoteníredukujúcich faktorov neprihliada na záťažespósobenévlastníkomstavby.• B. Pozemky k. ú.NovéMestoSkupina obsahuje jeden pozemok parc. Č. 12 780/261 podl‘aGP č. 44/20 14. je to nezastavaný pozemok.
Pozemky súrovinné.lnžinierskeslete súlokalizovanév komunikáciiulice Zátišie.Priemernácena stavebných pozemkov v okrese Bratislava III. k obdobiu ohodnotenia je cca 300 €/m2.A k obdobiu ohodnotenia je cena stavebných pozemkov v rozmedzícca 150 € až880 €/m2.Prehľadvývoja priemerných clen pozemkov na trhu nehnutel‘nostív predmetnom okrese je dokumentovanýv prevzatom grafe z portáluwww. nehnutel‘nosti.skv prílohe.
Všeobecnáhodnota pozemku sa vypočftapodľazákladnéhovzťahu:VŠHpozemku = M x VŠHMJ [€]M  výmera pozemku v m2VŠHMJ  jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku v €/mZJednotkovávšeobecnáhodnota pozemku sa stanovípodl‘avzťahu:VŠHMJ = VHMJ X kp0 [€/m2]VHM1  jednotkovávýchodisková hodnota pozemku

 koeficient polohovej diferenciácieM  výmera pozemku v m2VŠHMj  jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku v €/ m2

21.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
2.1.1.1 ldentifikáciapozemku: A. Pozemok k. ú.NovéMesto cudzia stavba na pozemkuPOPISPozemok parc. č. 12780/14 je zastavaný jednopodlažnounebytovou budovou so súpisným číslom.Pozemok mátvarpretiahnutéhoobdIžnikav smere dlhšejstrany paralelne s komunikácioua s vel‘kosťoustráncca 13,OOm a 45,OOm.Vstup do objektu prevádzkovejbudovy súp. Č. 1098 na predmetnom pozemku je cez pozemok par. č. 12780/261podl‘aGP Č. 44/2014, 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 úzeniným plánomna vyššievyužitie,nežnaakéslúživ súčasnosti.Koeficient redukujúcichfaktorov určujemodborným odhadom znalca v hodnote 0,70 z nasledujúcichdóvodov: tvara malávýmera pozemku, obmedzujúce regulativy zástavby.
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 jednáo stavbu nacudzom pozemku pri stanovenívšeobecnejhodnoty pozemku na účelyvyporiadania vlastníckychprávk pozemkumedzi vlastníkomstavby a vlastníkompozemku sa pri hodnoteníredukujúcichfaktorov neprihliada na záťažespósobenévlastníkomstavby.
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lna. arch. Milan Haviar 2 /2020
Spolu SpoluvlastníckyParcela Druh pozemku výmera [mZ] podlel Výmera [m2]

12780/14 I zastavanéplochy a nádvoria 59l,00 1/11 591,00
Obec: Bratislava
Východisková hodnota: VHMJ = 66,39 €/rn2

Označeniea názov HodnotaHodnoteniekoetklentu koeficientu5. velmi dobréobchodnéa obytnéčasti v mestáchod 50 000 do 100 000
1. obyvatel‘ov,obytnézónymiest nad 100 000 obyvateľov,Iuxusnéobytnéoblasti s

. . dobrým osvetleníma výhl‘adom, ezkluzívneoblasti rodinných domov v dosahukoeficient vseobecnej . ‚ 1,30
. ‚ . miest nad 100 000 obyvatelovs:tuacie ‚ .Obytnázónomesta nad 100 000 obyvatelov vo vnutornom meste a obcianskavybavenost‘5. rodinnédomy, bytovédomy a ostatnéstavby na bývanie so štandardnýmvybavením,
kv  rekreačnéstavby na individuálnurekreáciu,

koeficient intenzity využitia1 nebytovéstavby pre priemysel, dopravu, školstvo,zdravotníctvo,šport50 1,00
štandardnyyybavenimÍ Bytovéa nebytovébudovy so štandardným vybavením,nevýrobné služby

kD 4. pozemky v mestáchs možnosťouvyužitiamestskej hromadnej dopravykoeficient dopravných ‚ 1,00
vzťahov Moznost vyuzltza mestskej hromadnej dopravy v pesej dostupnosti jej zastávok

4. výrobné územia s prevahou plóchpre priemyselnúvýrobu a sklady
koeficient funkčného Íp selnáoloh p%yfpyere‘ vnéatechnickévyyi 1,10
využitiaúzemia Zmiešanéúzemiebývania, skladov,_výrobných a nevýrobných_služieb

ki 4. vel‘midobrávybavenosť(možnosťnapojenia na viac ako tri druhy verejných
koeficient technickej 1,40
infraštruktúrypozemku ]ekompletnátechnickáinfraštruktúro. L1. pozemky určenéúzemným plánomna vyššievyužitie,nežna akéslúžiavkz súčasnosti(napríkladnezastavanéstavebnépozemky, zmena funkcie zónysídlaakoeficient povyšujúcich podj 2,30

faktorov Pozemokje v rozvojovom územi územieurčenéúzemným plánomna yyšievyužitieoko jevsúčasnosti
kR 0. nevyskytuje sakoeficient redukujúcich 0,70

faktorov zástavby.
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet [ Hodnota
Koeficient polohovej ditrenciác ýkPD=130 * 1,00 * 1,00 * 1,10 * 1,40 * 2,30 * 0,70 3,2232
Jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku VšHM1 = VHMJ * kpu = 66,39 €/m2 * 3,2232 L 213,99 /m2

VYHODNOTENIE
Názov Výpočet J Všeobecnáhodnota [€J

parcela č. 12780/14 591,00 m2 * 2 13,99 €/m2 * 1/1 126 468,09
Spolu 12646809

2.1.1.2 Identifikáciapozemku: B. Pozemok kú.NovéMesto podl‘aGP č.44/2014
POPISPozemok parc. č. 12780/261 riie je zastavaný tvorího spevnenáplocha betónováa zámkovoudlažbou,anespevnenáplocha štrkováa trávnatá.Pozemok v polohe dvoru oplotenéhoareáluje využívanýpre 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. Pozemokje v časti tvoriacejuzavretý areáloplotený. Pozemok mánekompaktný tvar písmena“U‘,medzi ramenami je objekt nebytovej budovy.Odvesny dížkystrany cca 65m a 53m; Šírkycca 16m a24m. Spojovaciu časťtvoríobdížnĺkrozmerov l3xlOm.Strana 8



Znalec: lna, arch. Milan Haviar Číslovosudku: 2 /2020
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 redukujúcich faktorov určujem odborným odhadom znalca v hodnote 0,80 z nasledujúcich dóvodov:
nekompaktný tvar pozemku, obmedzujúceregulatívya možnostizástavby.

Parcela Druh pozemku ‘ý‘mz1
Spoluvlastnícky Výmera [mZ]

12780/261 zastavanéplochy a nádvoria 2361,00 1/1 2361,00

Obec: BratislavaVýchodisková hodnota: VHMJ = 66,39 €/m2
Označeniea názov HodnotaHodnoteniekoeficientu koeficientu

5. vel‘midobréobchodnéa obytnéčastiv mestáchod 50 000 do 100 000obyvatel‘ov,obytnézónymiest nad 100 000 obyvatel‘ov,luxusnéobytnéoblasti s
koeficient všeobecnej dobrým osvetleníma výhl‘adom, exkluzívneoblasti rodinných domov v dosahu 1,30

situácie Obytnázónamesta nad 100 000 obyvatehv vo vnútornommeste
5.  rodinne domy, bytove domy a ostatne stavby na byvanie so štandardnymvybavením,

kv rekreačnéstavby na individuálnurekreáciu,
koeficient intenzity využitia  nebytovéstavby pre priemysel, dopravu, školstvo,zdravotníctvo,športso 1,00

štandardnyvybavenímBytovéa nebytovébudovy so štandardným vybavením,nevýrobné služby
ku 4. pozemky v mestáchs možnosťouvyužitiamestskej hrornadnej dopravykoeficient dopravných 1,00

vzťahov Moznost‘využitiamestskej hromadnej dopravy vpešejdostupnosti jej zastávok
kE 4. výrobné územias prevahou plóchpre priemyselnúvýrobu a sklady

koeficient funkčného technickévybavenie 1,10
využitiaúzemia Zrniešanéúzemiebývania, skladov, výrobných a nevýrobných služieb

kj 4. vel‘midobrávybavenosť(možnosťnapojenia na viac ako tu druhy verejných
koeficient technickej ifl_________ 1,40
infraštruktúrypozemku Je kompletnátechnickáinpaštruktúra.

1. pozemky určenéúzemným plánomna vyššievyužitie,nežna akéslúžiaVkz súčasnosti(napríkladnezastavanéstavebnépozemky, zmena funkcie zónysídlaakoeficient povyšujúcich pod.) 2,30
faktorov Pozemokje v rozvojovom územtúzemieurčenéúzemnýrn plánornna vyšievyužitieoko jevsúčasnosti

11. méfaktory (napríkladtvar pozemku, výmera pozemku, druh možnejzástavby,kR nezabezpečený prístupz verejnej komunikácie,chránenéúzemia,neobmedzujúcekoeficient red ukujúcich regulativy zástavbya pod.) 0,80
taktorov Nekompaktný tvar pozemku, obrnedzujúceregulatívya možnostizástavby.

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov Výpočet J Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kp = 1,30 * 1,00 * 1,00 * 1,10 * 1,40 * 2,30 * 0,80 3,6837
Jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kp = 66,39 €/1n2 * 3,6837 244,56 /m2

VYHODNOTENIE
Názov I Výpočet ... 

‘Všeobecnáhodnota [€]
parcela Č. 12780/261 12 361,00 m2 * 244,56 €/m2 * 1/1 577 406,16
Spolu J I 406,16
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Znalec: Ina. arch. Milan Haviar Číslo posudku: 2 /2020
3.1 STANOVENIE VŠEOBECNEJHODNOTY NÁJMU
Všeobecnúhodnotu ročného nájmu za pozemok možno stanovíťporovnávanímalebo výpočtom. Pre určenievšeobecnej hodnoty ročnéhonájmuza pozemok porovnanímnie je k dispozíciidostatočne objektívnaúdajovádatabáza.Všeobecnúhodnotu ročnéhonájmuza pozemok stanovujem výpočtom podľavzťahu:
  F(1÷k)n*klVSHNpMJ=VSHpOZfJ *L +k)a k

VŠHPOZMJ — všeobecnáhodnota pozemku na mernújednotku [€/m2],k — úrokovámiera, ktorása do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
k — koeflcient zohľadňujúcidaňovézaťaženiedaňouz príjmu,ktorý sa rovná(100+N)/100, kde N vyjadrujenákladyspojenés dosiahnutímhrubéhovýnosu (daňz príjmuv percentách),n — obdobie predpokladanej návratnostiinvestície,spravidla v intervale 15 až40 rokov, v závislostiodekonomických, polohových a fyzických faktorov.

3.1.1 Metódavýpočtom na bázevšeobecnejhodnoty
3.1.1.1 A. Pozemok k. ú.NovéMesto cudzia stavba na pozemku parc. č. 12780/14
Sadzba hlavnéreflnančnéoperácie(obchody) sa považujeza základnúúrokovúsadzbu ECB podl‘a 17 ods 1Zákonao zavedenímeny euro v Slovenskej republike (Zákonč. 659/2007 Z. z. a dalšíchvšeobecnezáväznýchprávnychpredpisov SR). Od 16.03.20 16 je základnáúrokovásadzba ECB vo výške 0,00%.Pri určeníúrokovej miery sa používarozpätieobmedzenédole základnouúrokovou sadzbou Európskej centrálnejbanky a hore úrokovými sadzbami termínovaných vkladov v peňažných ústavoch.Úrokovámiera bala stanovenádovýpočtu pre celé posudzované obdobie v jednotnej výške vychádzajúcz výšky úrokovej miery z vkladov
neflnančných spoločnostís dohodnutou splatnosťounad 1 rok do 2 rokov podľaštatistických údajov NBS
(www.nbs.sk). Úrokovámiera z nových vkladov neflnančných spoločnostís dohodnutou splatnosťouod 1ého a
do 2och rokov bola za predcliádzajúceobdobie jednéhoroku v prieniere vo výške 0,22%.
Slovensk ÚrokovémleTy z vkladov (novéobchody)  EUR V [% pj

ayiii F ohoi. jI,iMi Ii4J úůúipoII4i.I. 

__________

I I42rQ9vJ 

__________ __________

2010112 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 0,18 0,47
2019102 0,03 1,16 1,03 111 0,22 0,21 0,00 0,19 0,19 0,09
2019/03 0,03 1,22 1,04 1,33 0,23 0,21 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
2019/06 0,03 0,57 1,04 1,35 0,23 0,21 0,00 0,04 0,28 0,74
2019/07 0,03 0,78 1,09 1,37 0,19 0,17 0,00 0,11 0,13 0,06
2019/06 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 0,08 0,08
2019/10 0,03 0,84 1,10 1,32 0,21 0,01 0,00 0,05 0,10 0,00
2019/II 0,03 0,77 107 1,31 0,21 001 0,00 0,04 0,16 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‘adňujúcidaňovézaťaženie:k = (100+N)/100 = 1
Obvyklé obdobie predpokladanej návratnosti investfcie je spravidla 15 až 40 rokov, pričom spodnáhranica
intervalu je vhodnápre pozemky s vysokým predpokladom návratnosti(očakávaný vysoký nájom),pozemkovumiestnených vo výhodnej polohe z hl‘adiskapolohovej diferenciácie (pozemky s vyššouVSH) a s dobrými
fyzickými charakteristikami. Hornáhranica intervalu je vhodná použiťpre pozemky umiestnené z hl‘adiska
polohovej diferenciáciev nevýhodnej polohe (pozemky s nižšouVSH) s nevhodnými resp. nedostatočnými fyzickýmicharakteristikami, pozemky pri ktorých dochádzak dlhodobému abdobiu návratnostit. j. s nízkym,minimálnymvýnosom, s problematickým zabezpečenímprenájmu.
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Znalec: Ing. arch. Milan Haviar čísloposudku: 2 /2020

Odborným odhadom v závislosti na ekonomické, polohové a fyzické faktory určujem obdobie predpokladanejnávratnostiinvestíciena 25 rokov pri strednej hranici intervalu. Predpoklad zahřňaaj ustálenúzákladnúúrokovúsadzbu ECB a základnúúrokovúmieru. Do výpočtu je prebratáVŠH pozemku určenámetódou polohovejdiferenciácie.

VŠHm2 pozemku polohovou diferenciáciou: 213,990 €Obdobie predpokladanej návratnostiinvestície: 25 rokovÚrokovámiera: 0,22 %Daňz príjmu: 0 %Koeficient zohľadňujúcidaňovézaťaženie: 1,00PočetMJ pozemkm 59 1,00 m2

Nájomza rok na m2: VŠHNpMJ = VŠHpOZMJ *Ll :: k
r(l ± O 0022]25 * O 00221VŠHNpMJ = 213,990 * L (1 .. 0,0022)25  1 J * 1,00 = 8,807€/m2/rok

Nájomza rok spolu: VŠHNp = M * VŠHNpMJ= 591,00 m2 * 8,807€/m2/rok = 5 204,94 €/rok
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Znalec: Ina. arch. Milan Haviar čí‘Jn 7 I 

III. ZÁVER
OTÁZKY A ODPOVEDE
Znaleckou úlohoubob stanovenie všeobecnejhodnoty pozemku a všeobecnejhodnoty nájmupozemku registra
„C“KN parc. č. 12780/14 — zastavanáplocha a nádvorieo výmere 591 rn2 a stanovenia všeobecnej hodnoty
pozemku parc. č. 12780/261 zastavanáplocha o výmere 2361 rn2, ktorý vznikal na základeGP Č. 44/2014, v k. ú.
NovéMesto obec Bratislava  m. č. NovéMesto, okres Bratislava III.
V posudku bala použitána výpočet VŠH metóda pobohovej diferenciácie, v zmysle vyhláškyMinisterstva
spravodlivosti SR Č. 492/2004 Z. z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku v platnom znení.
Všeobecnáhodnota bala stanovenás využitímmetodických postupov uvedených v príloheČ. 3 vyhláškyč. 492/2004
Z.z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku.

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJHODNOTY
q

Sbovom: SedemstoštyritisícEur

REKAPITULÁCIA NÁJMU
Názov L Nájom/MJ[€/rok]

PozemkyA. Pozemok k. ú. NovéMesto cudzia stavba na pozemku 8 807 5 204 94
‘

Spolu 5 204,94
Zaokrúhlene 5 200,00

Slovom PáttisícdvestoEur/rok

j

V Bratislave dňa09.01.2020
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Názov Všeobecnáhodnota [€]
Stavby
Pozemky
A. Pozemok k. ú.NovéMesto cudzia stavba na pozemku  parc. č. 12780/14 (591 m2) 126 468,09
B. Pozemok kú.NovéMesto podia GP č.44/2014 parc. č. 12780/261 (2 361 m2) 577 406,16

Spolu pozemky (2 952,00 m2) 703 874,25
Všeobecnáhodnota celkom 703 874,25
Všeobecnáhodnota zaokrúhlene 704 000,00



Znalec: Ing. arch. Milan Hgvigr číslovosudku: 2 /2020

IV. PRÍLOHY
1. Výpis z katastra nehnutel‘ností,Vytvorenécez katastrálnyportál,3x Čiastočný výpis z listu vlastníctvaČ. 5510,okres Bratislava III., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieNovéMesto, zo clňa08.01.2020, 3xA42. Výpis z katastra nehnutel‘ností,Vytvorené cez katastrálnyportál,Výpis z listu vlastníctvaČ. 2074, 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, lxA4
4. Geometrický plánčísloplánu44/2014 na oddelenie pozemku parc.č.12780/261, zo dňa 31.10.2014, úradneneoverený, 2xA45. Územnoplánovaciainformácia,7647/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dňa28.02.2018, lxA4
6. Územnoplánovaciainformácia,7656/3672/2018/ZP/PIFTA, Miestny úrad Bratislava Nové Mesto, zo dňa
28.02.2018, 4xA4

7. Ponuky realitných kancelárií,2xA4
8. Fotodokumentáciaskutkovéhostavu pri obhliadke, lxA4
Prílohyspolu: 14 listov formátuA4
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_.__1J iJ..• ‘ — .. p.aaeyVÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Bratislava Iii V)‘tvoronécez katastrálnyportál
Obec: BAm.Č. NOVÉ MESTOKatastrálneúzemie: NovéMesto

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

Dálumvyhotovenia 08.01.2020Čas vyhotovenia: 15:23:45

I Rozhodntie O zrušenišúp.Člta 11941 na p.Č.1278IIZDB 0.: Star54812013 zo dila 29.4.2013Potvrdenie o zrušenievldenčnéhoOsla PPaSM:124012012.4l2 za dita 22.4.2013, Z.8494t131 OznámenieO zrušenisúpisnéhotkla Č. 7224120191 PRI VRAAIZRJ8 Zo díla05.08.2019 a potvrdenie o neeXistencilgarážiČ. 8S8SI2OI9IUKSPIDIkNE zo díla04.07.2019,1.1645012019
Poznámka:Bez zápisu.

Vysvelleníe:údaje v ČASTI C:ŤARCHYbez uveden,a parcelnéhočíslaabbo poradovéhočíslavlastníkaabebo inej opráenenejosoby sa lýkajú včetkých nehnutefnostl a všetkých vlastníkovamých oprávnených osílbna liste vlaslnlctva.
PARCELY registra “C“evidovanéna katastrálnejmape

ParcelněČislo Výmera V m2 Druh pozemku Spósobvyuž.p. Umiest. pozemku Právnyvzth Druh ch.n.127801 14 591 zastavanáplocha a nádvorie 16 1 5Právnyvzťahk stavbe evidovanej na pozemku 127801 14je evidovaný na liste vlastnlctva tklo 2074.Legenda:Spósobvyužlvaniapozemku:16 Pozemoh na ktoromje postavenánebytovábudova označenásúp:sným člslomUm:estnenie pozemku
 Pozemokje umiestnený v zastavanom územíobcePrávnyvzťah:5 VlastnIt pozemku cle je vlastnbkom stavby postavenej na tomto pozemkuOstatněparcely novyžiadané

ČASŤB: VLASTNICiA INĚOPRA VNENÉOSOBYPor. čísloPriezvisko, mano (názov),rodnépriezvisko, dátumnarodenia, rodnéčíslo(Ičo) a Spoluvlastnicky podielmiesto t,valéhopobytu (sídlo)vlastníka
Üčastnlkprávnehovztahu: ViastnikI MestskáČasťBrattslava.NovéMesto, Junácka1, Bratislava, Psč 83291, SRIČO:
Titui nadobudnutia OsvedČenie O vyhláseniúčastnikaO nadobudnuti viastnlctva k nehnuteľnosttamnazákladevydržaniapodia 563 zák.Č. 32311992 Zb., NotárskazápisnicaN 4512010, Nz371012010, NCRIs 381112010 zo díla4.2.2010Titui nadobudnutta Listina O určeni súpisnéhoČisla Č. Star139912001 zo díla07.06.2t101,Z15505110
ČASŤC: ŤARCHYPor.č.:

1 Vecnébremeno v zmysle 5 66 ods. 2 zákonaČ.351l2011 Z.z. zákonao elektronických komuntkáctachV platnomzneni V prospech spoiočnosti SWAN, as., ičo: 35680202 spočivajúcev zrlaďovani a prevádzkovaniverejneJelektronickeJ komunikaČneJ siete a stavani ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.Č.12780l1,parc.Č.12780111, parc.č.12780112, parc,Č,12780I251 v rozsahu vyznačenompodia GP 6.21212014 podľa,Z.12865114I Vecněbremeno V zmysle 566 ods. 1 zákonaČ. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciáchna parc. CKN Č.1278011, 12780111, 12780112. 127801251, 127801283v prospech VNET a.s., (IČO: 35 845 007), Z 222701161 Vecnébremeno. v zmysie 566 ods. 1 pism. a) zákonaČ. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách,ZEK oprávneniezriaďovaťa prevádzkovaťvereJnéslete a stavaťtch vedenie na cudzej nehnuteinostt, na pozemkuregistra C KN parc. 6.1278011 V prospech Slovanet, as., ( Ičo: 35 954 612), Z2735117I Vecnébremeno  spoČtvajúce v povinnosti povinnéhostrpieťna pozemku registra C KN parc. Č. 1278011 Vrozsahu vyznaČenom V geometrickom pláneČ. 176312017:a) zriadenie a uloženieelektroenergetických zafladeni,b) uživanie,prevádzkovanie,údržbu,opravy, úpravy, rekonštrukcle,modemizáclea akékorvekiněstavebnéúpravyelektroenergetickej stavby a Jej odstráneniev prospech Západoslovenskádistribučná,as. (Ičo 36361518), podľaV3321t2018 Zo díla05.03.2018
Iněúdaje:

1 ZápisGP.102120101 Zápisžiadostio výmaz stavleb  garážipodia PPaSM 17212012, Z1963/20121 Zápisrozhodnutia o zrušenisúp.Čisla Star14412012  na p.Č. 12780146, Z3136l12
Informativny výpis 1/2 Údaje platnék: 07.01.2020 18:00

1/1

lnformativny výpis 212 Údaje platněk 07.01.2020 18:00



. .4.— . . —— e..grfl — ‚e.m. o..,.kW r.p.bflky Sez zápisu.VÝPIS Z KATASTRA NE1INUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava lil Vytvorenécez katastrálnyportálObec: EAm.Č. NOVÉ MESTO Dátumvyhotovenia 08.01.2020 Vysvetlenie: údaje v ČaSTI C:ŤARCHYbez uvedenia pa!celnúhoČísla alebo poradověhoČísla vlastníkaalebo inej oprávnenejKatastrálneúzemie: NovéMesto Čas vyhotovenia: 15:25:49 osoby na týkajú všetkých nehnutefnostl a vše!kých vlasin/kova mých oprávnených osČb na liste vlas!n/dva.

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNICTVA Č. 5510ČAStA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“evidovanéna katastrálnejmape
ParcelníČisto Výmera v m2 Druh pozemku Spósobvyuž.p. Umiest. pozemku PrávnyvzťahDruh ch.n.12780! 3 5266 zastavanáplocha a nádvorie 25Legenda:Spósobvyužlvaniapozemku:25 Pozemolc na ktommje postavenáostatná‚nžinie,skastavba ajej súČast,Um,estnen,e pozemku:

 Phzemokje umiestnený v zastavanom územíobceOstatněparcely nevyžiadané
ČASŤB: VLASTNIC!A INÉOPRÁVNENĚDSOBYPor. Číslo P,iezvisko, mano (názov),rodnépriezvisko, dá/umnarodenia, rodnéČíslo (iČO) a Spoluvlastnicky podjelmlsalo trvaléhopobytu (sídlo)vlastníka
Účastníkprávnehovzťahu. VlastníkI MestskáČasťBratislavaNovéMesto, Junácka1, Bratislava, PSČ 832 1 / I91. SRIČO:
Titul nadobudnutii Osvedčenie O vyhlásentúbastnikaO nadobudnutt vlastnictva k nehnuteľnostiamnazákladevydržanlapodľa 63 zák.Č. 323/1 992 Zb., NotárskazápisnicaN 45/2010, Nz371012010, NCRIs 3811/2010 zo dila 4.2.2010Titul nadobudnutia Listina o určeni súpisnéhoČista Č. Star1399i2001 Zo dňa07.06.2001,Z18505110
ČASŤC: ŤARCHYPor.Č.:

1 Vecněbremeno V zmysle 66 ods. 2 zákonaČ.361!2011 Z.z. zákonao elektronických komunikáciachV platnomzneni v prospech spoločnosti SWAN, as., ičo: 35680202 spoČivajúce V zflaďovani a prevádzkovaniverejneJeiektronickej komunlkačnej slete a stavant ich vedenla na pozemkoch registra C KN parc.Č.12780/1,parc.Č.12780111, parc.č.12780/12, parc,Č,12760/251 v rozsahu vyznačenompodra GP Č.21212014 podra, Z.12865114I Vecnébremeno V zmysie 66 ods. I zákonaČ. 351/2011 Z.z. O elektronIckých komunikáciáchna parc. CKN Č.12780/1. 12780/11, 12780/12, 127801251, 127801253v prospech VNET a.s., (IČO: 35848007), Z 22270/161 Vecnébremeno  v zmysie 66 ods. 1 pism. a) zákonaČ. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikávláctt,ZEK oprávneniezriaďovaťa prevádzkovaťverejnéslete a stavaťich vedenie na cudzej nehnuteľflosti,na pozemkuregistra C KN parc. Č.1278011 v prospech Slovanet, as., (Ičo: 36 954 612), Z2735/171 Vecnébremeno . spoČiva)úce v povinnosti povinnéhostrpleťna pozemku registra C KN parc. Č. 12780/1 Vrozsahu vyznaČenom v geometrickom pláneČ. 1763/2017:a) zriadenie a uioženieelektroenergetických zariadeni,b) uživanie,prevádzkovanie,údržbu,opravy, úpravy, rekonštrukcie,modemizáciea akékol‘vekméstavebnéúpravyelektroenergetickej stavby a Jej odstránenieV prospech ZápadoslovenskádistrtbuČná, as. (ičo 36361518), podia V332112018 zo dila 05.03.2018méúdaje:
I ZápisGP102120101 Zápisžiadostio výmaz stavieb  garážipodia PPaSM . 17212012, Z196312012I Zápisrozhodnutia o zrušenisúp.čislaStar144/2012  na p.Č. 12780/46, Z.3136/121 Roztiodnutie o zrušenisúp.biela 11941 na p.Č.l2781!208 Č.: Star546l2013 zo dňa29.4.2013Potvrdenie o zrušenievidenčníhobi5la PPaSM:124012012412 Zo dita 22.4.2013, Z8494113I Oznámenieo zrušenisúpisnéhoČisla Č. 722412019! PRI VRAAIZRI8 Zo dňa05.08.2019 a potvrdenie O neextstenciigarážiČ. 8685/2019!UKSPIDANE Zo dňa04.07.2019, Z.1645012019

informatívnyvýpis 1/2 Údaje platnék 07.01.2020 18:00 Informatívnyvýpis 2/2 Úciale platnék: 07.012020 18:00



Dátumvyhotovenia 08.01.2020Čas vyholovenia: 15:29:18
ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 5510ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

poznámka:Bez zápIsu.

PARCELY registra “C“evidovanéna katastrálnejmape
ParcelněČlslo Výmete v m2 Druh pozemku Spi5sob využ.p. Umiest. pozemku Právnyvztah Druh ch.n.12780/ I 30606 ostatnáplocha 34Legenda:Spůsob využívanapozemku34  Pozemok, na k(orom je manipulačnáa skladováplocha, objekt a stavba slúžiacalesnémuhospodársrvuUmiestnenie pozemku:Pozemokje umiestnený v zastavanom územ!obceOstatněparcely nevyžiadané
CASr B: VLASTNÍCI A (NĚOPRÁ VNENĚOSOBYPor. Čisto Priezvisko, mano (názov),rodnépriezvňsko,dátumnarodenia, rodnéČisto (Ičo) a Spoluvlastnicky podle!mieslo twaiěhopobytu (sidlo) viastnika
Účastnlk práenehovzťahu: ViastnikI MestskáČasťBratislavaNověMesto, Junácka1, Bratislava, Psč83291. SRičo:
Titul nadobudnutia Osvedčenie O vyhiásenlúčastnikao nadobudnuti vlastnictva k nehnuteľnostiamnazákladevydržaniapodľa 63 zák.Č. 32311992 Zb., NotárskazápisnlcaN 45/2010, Nz371012010, NCRIs 3811(2010 zo dita 4.2.2010Titul nadobudnutla Listina o určeni sÚplsnkho člsla Č. Star139912001 Zo dita 07.06.2001,Z.15505110

1/1

I Vecnébremeno v zmysle 66 ods. 2 zákonaČ.351t2011 Z.z. zákonao elektronických komunlkáclachV platnomznenl v prospech spoločnostl SWAN, as., Ičo: 36680202 spočlvajúceV zrtaďovani a prevádzkovanlverejnejelektronickej komunikačnej slete a staveni lch vedenia na pozemkoch registra C KN parc.Č.1278011,parc.Č.127B0111, parc.Č.1 2780112, parc,Č,127801251 v rozsahu vyznaČenom podľaGP č.21212O14podľa,Z128651141 Vecnébremeno v zmysle 66 Ods. 1 zákonaČ. 35112011 Z.z. o elektronických komunlkácláchna parc. CKN Č.12780(1, 12780111, 12780/12. 12780/251, 12780/253 V prospech VNET a.s., (IČO: 35 845 007), Z 22270(161 Vecnébremeno  V zmysle 66 ods. I plsm. a) zákonaČ. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáclách,28K oprávneniezflaďovat‘a prevádzkovaťverejnéslete a stavaťich vedenie na cudzej nehnutel‘nostl,na pozemkuregistra C KN parc. Č.1278011 V prospech Siovanet, as., (IČO: 35 954 612), Z27351171 Vecnébremeno  spočivajuce v povinnosti povinnéhostrpieťna pozemku registra C KN parc. Č. 12780(1 Vrozsahu vyznaČenom v geometrlckom pláneČ. 1763/2017:a) zriadenie a uloženieelektroenergetických zafladeni,b) uživanie,prevádzkovanie,údržbu,opravy, úpravy, rekonštrsikcie,modemizáclea akékorvekIněStavebnéúpravyelektroenergetlckej stavby a Jej odstráneniev prospecli ZápadoslovenskádistrtbuČná, as. (Ičo 36361518), podľaV332112018 zo dita 05.03.2018
méúdaje:

I ZápisGP10212010I Zápisžiadostlo výmaz stavieb  garážipodia PPaSM  17212012, Z196312012I Zápisrozhodnutia o zrušenisúp.Čisla Star144/2012 na p.č. 12780(46, 23136112I Rozhodnutie O zrušenisúp. Čisla 11941 na p.Č.12781(208 Č.: Star548(2013 zo dita 29.4.2013Potvrdenie o zrušenievidenČného Člsla PPaSM:1240120124/2zo dňa22.4.2013, 28494/13I Oznámenieo zrušenisúpisnéhoČisla Č. 7224/2019/ Plti VRAA/ZItjS Zo dita 05.08.2019 a potvrdenie O neesistencilgarážiČ. 85BSI2O19ILIKSPIDANE Zo dita 0407.2019, Z.1645012019
lnformatlvny výpis 1/2 Údaje platnék: 07.01.2020 18:00 lnformativny výpis 2/2 Údale platnék: 07.01.2020 18:00

Okres: Bratislava IIIObec: BAm.Č. NOVÉ MESTOKalaslrálneúzemie: NovéMesto

Úrad gaodflla, k.rtogr‘sflea katastr. SIovenskeJ republikyVÝPIS Z KATASTRA NEIINUTEĽNOSTíVytvorenécez katastrálnyportál

:*sS

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHYbez uvederiia pa,celnéhoČísla alebo poradovéhoČísla vlas(nlka alebo inej oprávnenejosoby Sa týkajú všelkých nehnu(efnostl a všetkých vlastnlkov a mých optávnených osóbna liste vlastnlctva.

ČASŤC: MRCHYPor.Č.:



Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky
výpis Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

tíslava Vytvorenécez katastrálnyportál
BA.m.č. NOVÉ MESTO Dátumvyhotovenia 08.01.2020územie: NovéMesto

_____ ______________________

Čas vyhotovenia: 15:14:05
vÝPis Z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 20741MAJETK0v14 PODSTATALL

StavbyIslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umíest.stavby1O98 12780114 I prevádzkovábudovazťahk parcele na ktorej ležístavba 1098 je evidovaný na liste vlastníctvačíslo5510.1926 12781134 7 garážPLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z  19874/2018
‚zťahk parcele na ktorej ležístavba 11926 je evidovaný na liste vlastníctvačíslo5510.I
statne stojaca garážnyseinábudovabienia stavby:a postavenána zemskom povrchu
4STNíC1A 1NÉ OPRÁ VNENÉOSOBYPriezvisko, meno (názov),rodnépriezvisko, dátumnarodenia, rodnéčíslo(IČO) a Spoluvlastnicky podielmiesfo trvaléhopobytu (sídlo)vlastníka
ivneho vzťahu: Vlastník_tisie s.r.o., Zátišie10/a, Bratislava, PSČ 831 03, SR I JI
dnutia Kúpnazmluva, podľaV23988110 zo dňa20.9.2010Jdnutia Kúpnazmluva V21751/12 zo dňa11.10.2012

fl

1/1 Údaje platnék: 0701.2020 18:00



Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republikyInformatívnakópiaz mapy
Vytvorenécez katastrálnyportál
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Oddclcnle pršenu,podalkatel‘ských Činnosti,evidenck sůpltných Činel ÍsprávypozemkovTU

2funtsčnětno dotvássnia úzcmia na zvýtcnic kvality prosuecha (nieten zvýtenis kvality zástavby, ale aj zvý!enieprevádzkovejkvality ánernia)“
Zárnveflsi dovol‘ujemeVásupozornit‘na plánovaaůverejnopraspeonil stavbu s ozn.Čenlm D29. — predíženleTomá0ikovejv tisuku od Vajnotskej po Račiasssku. Následnétrasovanie a konkrétne hlrkově usporiadanie uvedenejkornunikáciev predmetnom územíVámodporúČame konzultovat‘s Generálnyrninvestorom Bratislavy (GIB). Ďalej sidovol‘ujernc Vás upozornit‘ aj na navrhovanú cyklolrass V pricstore ulice Vajnorská a ulice Zátihie. Následnétrasovanie a konkrétne Birkově usporiadanie uvedenej kamunikáciev predrnetnom úzctnl Vámv prlpade potrnbyodporsičarne konzultovat‘s prlsluhným oddelcnlm Magistrátuhl. mesta SR Bratislavy.
Prlslušnéregulativy fi.cnkčndho využit/a plOch, regulativ intenzity vyu.žitia rozvojového územ/a ako aj schémyUzemndho plástulil. mesta SR Bratislavy Vámzusiclamc v prhlohe.
Komplexně informácieo Vašom záujrnovornúzeml zlskate naltliadautim do Úzcmného plánuhL mesta SRBratislavy, rok 2007 ajeho zmesy a dopInky, ktord sci zverejnenéna adrese:hltn:I‘wwwt.,ratjsJya,skjuzcrnnyaIanmestaJdl1031 292!oll I 050195
Táto územnoplánovacia inforrnácia pluti I rok od dátumu vydanis, pokiaľ nebola schválenánováůzemsoplánovaciadokurnentácla,prlpadoe zmeny a dopInky územnoplánovacejdokurnerttácie,na základektorýchhala vydaná.Toto vyjadrenie nenahrádzastanovisko mestskcj Časti Bratislava  NovéMeslo k invest/Čněme zámeru.
S pozdravom

VetÚzemnopláaovaciainformáciameatskej ČastI Bratlslava—Navé Mesta

ŽiadateF: Oddelenie právtie,podsikateFských činnosti, evidcncie súpisných činel a správypozem kov, TUŽiadosťco dOs: 28,02.201 BParcela Č.: 12211/13; 12781/8; 15115/ID; 15115/26; 15115/27; 127801172; 12780/14; 12781/34;121421224, KN C, k. ti. NovéMestoLokalizáciav t/zemI: ulice Vajnorská,Zštišie,Za stanicou, Sliačska RaČionskaUrbanistický obvod: 071, 072, 076, 082Zárner: vyhotovenie znaleckých posudkov
V zrnysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v coenI neskaršlchmtien a doplnkov, užpredmerné pozemky parc. Č. 12211/13; 12142/224, k. ti. Nové Mesto. st/Častou stabilizovaného t/zem/s určenéhoako viaepodlažnšzástavbaobytnéhoc/zemin (kód lol).
V zmysle Územného plánu hl. menta SR Bratislavy z r. 2007, v coeni eeskorhlch zrnien a dopInkuv. súpredtnetnépozemky s parc. Č. 12181/8; 11780/172; 12780/14; 12781134, k. ti. Nové Mesto, st/častou rozvojovéhoůzemia arčetcéhoako občhanaka vybavenost celomestukéboa nadmestskéhovýznacnu (kód201)s k/siom rgulácieintenzity využil/a1“.
V zmysle Úzcmoého plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v cucni neskorBlrls zrn/en a doptnkov, súpredrnetnépozemky s parc. Č. 15115110; tSllS/26; 15115/27, k. ú. NovéMesto, st/Častou alablllzovanéhoúzerniaurčenéhoako plochy zrladen1 želuzničoejdopravy (kód702).
Prtdrnetný pozcmok sparc. Č. 15115/10, k. ú. NovéMeslo,ja dotknutý ochranným pásmamželezničných trati.
Podfa svedeného t/zemného plánustabilizované t/zemic je úcemie mesta, v ktorom t/zemný plást posechávast/Časné funkčněuysižitie,predpokladámitru stavebných zásahovprevaĎle formou dostavieb, prlntavieb, nadstavieb,prestavieb a novostavieb, pričorn un zásadnenemenl charakter stabilizovanéhoúzemia. Merltkom a limitom pre novávýstavbu v stabilizovanom t/zemi je najmI charakteristický obraz a proporcie konkrétneho t/zemin, ktoré jenevyhnutnépri hodnoteni novej výstavby v stabilizavanom é/zemi akceptovat‘,chránita rozvijuť.Ak prlpadný novýnávrhnerešpektajecharakteristIcké principy, ktoré reprezentujů eatstujucu zástavbua vnáš*do zástavbyneprijatel‘ný kontrast resp. neůmernézaťaženiepozemku, nic je možnélakůtn stavbu v stabillzovanom územíumlestult‘,Základným princlpom pri stanovenI reguláciestabilizovaných územ!je uplatnit‘požiadavkya reguluhlvy

Ix charakteristiku reguláciefunkčněhovyužit/aplOch (kód 101)Ix charakteristiku reguláciefunkčnéhovyužitiaplOch (kód201)Ix charakteristika reguláciefunlctnébovyužitiaplOch (kód702)Ix regulativ intenzity využit/arozvojových é/zemi5x schémaz Uzzrnnéhoplánuhl. mesta SR Bratislavy
NsvedomieMagistrálhl. mesta SR Bratislavy—odd. titČMČ BNM, odd. ÚK nSP

‚ .‚ý.Ru9fřKauÝ
SisrostaÁsestskej Časti7‘ Bratisla!tn —NováMesto

/

‘fnx Oiankonéspojen/e 0mb ůstn IČO Stránitavédni02149253111 Prima bonkn Slovensko, Ls. SKOB 5600 0000 0018 0034 7007 603317 Padelnk 8 12,00 13— 17.5002145529459 Stredo 812,00 13—17.00email: t,odntrmnat5itbnsm.tk DtČ P/atak 8 12,00sv‘sesv.bsnm 2020987305
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Vášline Čisto/zo dila Našaznačka Vybavuje//® Bralislava7578/404/20 I 8/PR/BMNL I 76.47/3672/201 8/ZP/PIFTA Ing. arch. Tatiana Pilková 28.02.201828.02.2018 / 0249253373 / tatiana.piikova@banm.sk
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA  NOVÉMESTOMIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  NOVÉMESTOJunáckaČ. 1, X32 91 Bratislava 3OddeJen/e životnéhoprostredia a zízemnéhopiánovania

Vet;Územnoplánovacleinlormáciamestskej časti BratIslava — NovéMesto

OddelenIe pr*vne, podolkatePských činnosti, evidcnck aúplsných člsei msprávypozemkovTU

Oddelenie právne,podnikatelských činnostI, evidcncic súpisných čisel a správypo
zemknv, TU28.0220181278013, KN C, k. Ú. NovéMestoulice Z/stille, llattalova, Halašova072vyhotovenie znaleckéhoposudku

V zmysle Územnéhoplánuhl. mesta SR BratIslavy z r. 2007, v zssent neskortlch zmien a doplnkov, je vOčšiačasťpozemku s parc. Č. 12780/3, k. Ú. NovéMesto, sůČast‘ou rozvojovéhoÚzemia určenéhonico občlanska vybIvenost‘ceiomestskiboa nadmcstskéhovýznamu (kód201)s kódomregulácieintenzity využitia„1“.
V zmysle Územnéhoplánuhl. mesta SR Bratislavy z r. 2007, v zisenl neskoršlchzmien a doplnkov je menšinČasť pozemku parc. Č. 12780/3, k. Ú. NověMesto, sůČast‘ou stabilizovanéhoůzemia určenéhoako zniiešnnéÚzemiaobchodu a služiebvýrobných •nevýrobných (kód502).
PodľauvedenéhoŮzemnéhoplánujev rámcirozvojovéhoúzemlanavrhovanánovévýstavba na doteraz nemata

vaných plochách,zásadnázmena funkčnéhovyužitianIcka zmena spňsobuzástavbyveľkéhorozaaliu.
PodľauvedenéhoůzemnéhoplánustabIlizovanéůzemie je územie mesta, v ktorom územný plánpossechávasů

časnétisnkčnévyužitie, predpokladámicru stavebných zásahovprevažne formou dostavieb, prlslavieb. nodstavieb.
prestavieb a novostavieb pričom na zásadnenemenl charakter stabilizovanéhoúzemia. Merltkom a limitom pre novů
výstavbu v stabilizovanom územlje najnsécharakteristický obraz a proporcie konkrétnehoůzemia, lctoréje nevyhnutné pri hodnoleni novej výstavby v stabilizovanom ůzeml akceptovat‘,chránit‘a rozvtjat‘.Ak prlpadný nový návrh
nerešpektujecharakteristicképrincipy, kteréreprezentujúeaistujúcuzástavbua viiáš*do zástavbyncprijatel‘ný kontrast resp. neámernézat‘aženlepozemku, nic je možnétakúto stavbu v stabilizovnnom Ůzemíumiestnlť.
Základným princlpom pri stanovenI regulácicstabilizovaných územlje uplatnit‘požiadavkya regulativy fimkčného
dotvárassiaůzemia na zvýšenin kvality prostnedia (nielen zvýšenin kvality zástavby,ale aj zvýšznie prevádzkovejkvality ůzemia).

Zároveňsi dovoľujemeVásupozornit‘na piánovanůvernj noprospešnúttavbu s oznnčenim D29. — predlženieTomášikovejv úseku od Vajnorskej po RaČinnsku. Následnétrasovnnie a konkrétne linkové usporiadanie uvedencj

kornunikáciev predmetnom ůzemi Vámodporúčamekonzultovat‘s Generálnyminvestorom Bratislavy (Gita). Ďatej sidovoľujnmeVásupozornit‘aj na tiavnhovanů cyklotrasu v priestore ulice Vajnorskáa ulice Zátišie.Následnétasovanic a konkrétneširkověusponiadanie uvesienej komunikácinv predmntnom územiVámv prlpade potrrby odporůčamekonzultovat‘n pnlslušnýtn oddelenlm Magistrátuhl. mesta SR Bratislavy.
Pnlslutné regulativy funkčnéhovyužisia plóch, regulativ intenzity využitia rozvojového ůzemia ako aj schémyz Uzemnéisoplénuhl. mesta SR Bratislavy Vámzasielatne v prilohe.
Komplexněinformácieo Vašomzáujmovomúzemizlskate nalsliadnutim do Územnéhnplánuhl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho mseny a dopInky, ktorésúzverejnenéna adrese:hup: ‘www.bratislava.nk(uzuppypigp.menlaidl103 1292ml.. 11050195
Tátoúzemnoplánovaciainformáciapjali 1 rok od d/slumu vydania, ak nebola schválenánovů Územnoplánovaciadokumenldcia nIcka zmeny a dopinky územnoplánovacejdokumentácie,na základektorej bala vydaná.Toto vyjadrenic neoahrádzastanovisko mestskej časti Bratislava  NovéMesto k investiČnému z/smenu.
S pozdravom

Ix charakteristika regulácietisnkČného využitiapicch (kód201)Ix charakteristika reguláciefunkčnéhovyužitiaplňch(kód501)Ix regulativ intenzity využitiarozvojových územischémaz Uzemnéhoplánuhl. mesta SR Bratislavy
Na vedomieMagistráthl. mesta SR Bratislavy — odd. utČMČ BNM, odd. nSP

StránkovédsiPondeiok 8 12,00 13— 17.00Streda 8 12,00 t3 — 17,00Piatitk 8  12.00
StránkovédniPondeiok 8 t2,00 13— t7,0(tStreda 8. 12,00 13—17.00Piatnk 8 2,00

Vášlist čislo/zo dňa Našaznačka7578/4041201 8/PRJBENL / 7656/3672t2018/ZPIPIFTA
28.02,2018

Vybavuje//®Ing. arch. Tatiana Pilková/0249253373 ‚tatiana.pifkovabanm.ak
Bratislava28.022018

žiadalel:
Žisdostzo dňa:Parcela Č.:Lokalizáciav úzenit:Urbanistický obvod:Z/smet

‚ :AT! ..„

‘ Mgr. Rudolf Kusý%\ ‚ .;‚‘ Starosta muMskej Časti
. Bratislava, NovéMesto

/fss Bankavéspnjenie Cislo ůčts ILS.)
02/49 253 iii Prima banka Slovenska, a. s. SKO8 5600 0000 001800347007 603317
02/45 529459email: godate!saiihaom.ak Dič
www banm.sk 2020887383
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C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VVUŽVflA PLÓCH

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
žo1anke.sy4ienoeyIom.ste.tábOtitd(fl5atakéé0významu
202 občlanska vybavenusťIukálnahovýznamu
POCMIENt(Y FUNKČNÉHO VYIJŽITIA PLÓCH
Ůzemia areálov a kompteXov občianskaj vybavenosti celomestského a nadmastského významu
konkrétnyml nárokmle charakteristIkamI podľa funkčvrěhozameranla. Sůčasťouúzernla 5Cr plochy zelena,vodnéplochy ako sCrčasťparteru, dopravnéa technickévybaverrie, garážea zaríadeniapre požlamua ctvrlnúobranu.
Podiet funkcie bývaoia nesmie prekročit 30% z celkových podlažných piSch nadzemrlej časti zástavby
funkčnej plochy.
SPOSÓBY VYUŽITIA FUNKČNÝCII PLóCH
prevlódajůce
 zerladeuia odnsinistrativy. správya riadenia

zariaderria kuttúryazábavy
 zarladenia cirkvl ana vykonávanleobrodou

ubytouacle zOriadenia cestovnéhoruchu
 zariadenia verejnéhostravovanla

zariadenia obchodu a služieb
 zanadenla zdravotnIctva a sociámnejsfarostlmostt

zanadenia škntstva.nedy a výzkumu
prlpustné
V úzernt je prlpustnéumlestňovaľnajmti
 iutegrovanézanadenia občlenskej vybavenosti

areályvoťndhočasu a multifunkčnězarladenla
účelovázanadenla verejrrej a štátnejsprávy

 zeloS ltniouů e plošnú
zariadenla a verdenla teohnickej e dopvavnej výzavetrosti pra obsluhu úz6rTSa
prlpustnév obmedzenom rozsahu
V ůznmt je pripustnéumiestňovof v obmedzenom rozsahu najmi:
 bývanie v rozsahu de 30% z celkových nadzemných podlažných pISch funkčne1 plochy
 zariadenla špurtu,telovýchovy a volnéhočasu
 vedacko — lechnickéa technologicképarky

vodnéplochy ako súČasč partem a pISch zelena
 zanaderlta drobných prevádzokvýruby a služieb
 zariadenia na separovaný ober kumunálnych oúpadov mleslnelro významu urátaon kumunátnych

odpadnu s obsahem škodlivInz domácnosti

___________________
___________________

____

rreprtpuslrlé
V územi niv je prlvhipnéuniiestňovaťnajmu:
 zanadenia S nngaltvnymi Ůčinkalrrl na stavby a zariadenha v ich ohnil
 rodinnédumy
 areálypriemyselrrých podnikov. zadadenla priemyselvej a po0nohuspodůrskej výroby

skladové areály,distribučněcentráa logisticképarky, stavebnědvory
 autokempingy
 stauby nu inrtividuálnurekroáciu
 zariadenla odpadovéhohospodárnlvaokrem prlpustných v ubmedzenom rozsahu

tranzitněvedenia tachnickej vybavenosti nadradenéhovýznamu
• stauby a zuriadenia nesÚvisiaca sfunkckru

___________________
____

——
olnniho nr.ata SR Bratislavy— .



O 1.1 101 tJra$pes1rtab5lnvi bytauédarrtymoeoeraniaiutavbani.taoba 0.24 ‚p
201 OV uatareantsk5ho ‘3VavnMcodrro ultamkt.rs lnms olmdoéSkelet 036 5)

trade,estokelro syaoor,e ri.tauku mmt.kShe typu ‚gyfI
naerrďrwrÉaielouba 2,25

501 Zoelnianódomelu zástavbarneetakéhotype 0,34 0.25
býnarrts •sbutanok.J—ti

502 Zotteiaeéúoarrrts aariaderrle srnilnuéhncharakteru. kourfd.cy 0.36 0.20
hado, výob

 
—

H 2,1 101 Vluopedsžnábytuoá hyena domy rnosoCnoráoéstouba tL23 11,20
____

____


201 OV catomeatuirás bytenvMru zaztuubu drarobiers ubuoedeývtr 0.52 0,15
‘udrneetekásooypturnr ‚luiKásse.apctočerukýctr boerpleorv

Hlenku n,estskitro ryto 0,3.5 0.25
aadudarria aroileoáhocharabtarn u korrrplaro 0.30 0.30
. oárelternna vylt1 podlel Oulora loupe.rtreuotnlut,o)

Sor Zerl.baol Ůuarnla zástavbumeurekásouryps ‚_„‚5
býcmluuobboesba 030 030

—002 Zrrdetiaeóůaorrrla zástenkaueeiáeniltordrarokrare. lrn.rWleey 0.35 0,20

2,4 101 Vta000reužnlbyrona bytovédorvymuneďnarráoHlaobu „„„2,2‚t
aáutask. 0,20 0,30

501 Zvdebael timové oioraeko meotáéloatypu 0.30 0,25
býaanleusbčiurašej

— vybaeerroert
201 OV baorr,aetoklho a nunbnluoretiatistacka rnaetekáhoryps 0.15

nadrn.etakstm sýotunru 0,34 usy
J 2,7 201 QVcelonealotriha istuctaerautublbehtoaeudrrrrat.kll‘a zdolenI,. burOeo cýstronýd, ok4oktav n nulových 0,30 0.25cyzseero prtHlzosclr teaiokeI IOrÁtŮy c rá,edouIa‘rlerardSeorootekýdt caelarušt Zrrrlelavl úomrrla ululanOu maurskéhotype 2,30 ‚‚‚

kýnarda.obetanokot 025 O
— nybanannatl

K 3.0 201 OV ouloo,estukihz y0000tuey OV 0.30 ý
nodmaet,kélraoýaoarml iutanku barro., uýela.eýctr szýebtaon outnuýcrr 0.20

priouroredr me.tobej l(rsktúryco rittInI nelej‚le,onclde rnosrakýdr zurréac
001 Zorteš.néŮrorrrls cdorasba rrre.tekilro type 0,20 0,30

býnoVa a 085ansk.j
—__—

L 3,3 201 OV colorroorakMro edorasba tormou uýtkovýdr oryokroav aatovýcir 0,30 0,25
r..dn,estj,iho nýarrarnu prleatornrk erealakeý BodlOS3se rámcinelej‘riu.ooddorneoldlýdt neslut

b,tzrrztnrru ztista.ha OV u prte.l0000r n dopravných 0,70 0.10otuS trudalrrdredvllru výooa.rra‘
sal Z,elešuniúaaeda mvnele.rri aáuáuetre 0.30 0,30
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Schémaz Územnéhoplánuhl. mesta SR Bratislavy
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— omRdav. Ir  Staaebeý pomonu Bmtslana III  Stavebno poaamok,
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Zobnour InaonátrnStavebný rnvvmok Bratislava tli
Pvavsoméceny vetasutat,sosti za ar2 súpostlanéz darabéay‘vvo,áravssv.voet,nutnLizst,.nJ,

lukrativny stavebný pozamok u priemysalnej zónav Novom meste
Vajnorská,Bratislava III  NovéMesto, okres Bratislava
Komerčnázóna•2352 m2
Poeákamena predaj Iukrativny stavebný pozamnk v priemyselnej zónav Bratislave, m.č. Bratislava NovéMesto, lokalita
madzi olicami Vajnorskáa Račianska. Pozamok mávýmaru 2352m2, vtetky inžirriarskestete sánapozemku alebo na jeho
hra...
30. 12. 2019
KomerčnázónaBratislava lil  NovéMesto predaj
726 800 € 309,01 K/ma

Na preóajpozemky s investičným zámeromsobci NovéMesto, okres Bratislava
Elektrárenská,Bratislava Itt  NovéMesto, okres Brattstava
Komerčoázóna•4200 m2
BealitnákunceláriaREMA)< ponékamna preóajpozemky Bratislava  NovéMesto na Elektrárenskejulici, eedíaareálu91
ineestičným zámerom.Celý objekt  potemok je o výmere 4.200 m2, shoóný aj na parkoeanie technickych vozióiel... Cen...
29. 12. 2019
KomerčnázónaBratIslava III  NovéMesto predaj
1 197 000€ 269 K/mz

I‘lľaéámpre klienta poaemok určený na výstavbo obchoónýck priestorov
Bratislava III  NoeéMesto, okres Bratislava
ltamerčnázóna•12000 ma
AstonBeul hl‘aóápre nášhoklienta velký pozemok orčený na výstavbu obchoóných priestorov v Bratislave. Rozloha
pozemku aspoó12 000 m2. Za ponuky vopreóďakujem. V pripade táujmama proslm kontaktujte na telefóonomčlsle
0911 599 700 aleho...
29. 12. 2019
KomerčnázónaBratislava III  NovéMesto predaj
Cena óohoóou

ttetstrareeska —. .‚ .,‚‚..‚Kemerčnéaána•8300 mn
Ako vlastnlk pozemku ponákumena predaj pozemok, ktorý je syubitetný na komertnéúčelyoje situovaný s lukratisnej
časti BratislavaNovéMesto o bllzkosti OC Polus, konkrétnetra Elektrárenskejulici č.4. Na pozemku je možnoséreallzécie...
09. 12. 2019
KomerčnázónaBratislava lit  NovéMesto preóaj
1 245 000€ 150 K/mZ
BA itt NaoéMesto VajnorskáMagnetovápredaj komerčnéhostavebnéhopozemku o výmena 11 280 m2 5 ézemným
rnzhodnutim
Reality Bratislava  NovéMesto
Komerčnázóna j Ulica Vajnorskáj 11280 m2
BA lil, NovéMesto, Vajnorskáulica a roh ulice Matnetouá,ponuka na preóajkomerčnéhostavebného...
Publikované:30.12.2019 Aktualizované:30.12.2019
t<omerčváaónana Predaj Bratislava  NovéMesto
2 989 200 € 265 €/m2
Reality.sk
HERRYS  na predaj stavebný pozemok v Novom Meste pri Bielom KnIN
Reality Bratislava  NovéMesto
Pouemok pre kytovávýstavbu j Uhru Skalickácesta I 820 m2ReuhitnákunceláriatlERRyS poztúka evkluciune na preóajpozemok 5 rozlohou 820 mtv Nzvom Meste v lokalitu...
Publikované:31.12.2019 Aktualizované:31.12.2019
Poaamnk pne bytovávýstanbu na Predaj Bratislava  NovéMesto
147600€ 180 dm2
HERRYS  Na preóajpozemok na výstavbu RB v lokalite Koliba pri SHMÚ
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre roóinnéóomy j Uhru SucháI 908 m2RealitnákanceláriaFIERRYS ponákauukluzinne na preóajpozemok u lokalite Kolika nedaleko oóSlIMŮ,...
Publikované:31.12.2019 Aktualizované:31,12.2019
Poaemok pen rodinnédomy na PreéajBratislava  NovéMesto
399 000 €439 K/mZ
Pradaj  krásnypozemok na Koliba na malopodlažnábytovávýstavbuReality Bratislava  NovéMesto
Pozumok pra bytovávýstavbu j Uhru Na vartu j 1359 m2
Pooákameeuklurlune na predaj krásnystavebný pozemok no oychytenej Bratislauskej časti “Koliba“...Publikované:30.02.2019 Aktualizované:30.12.2019
Pozumok pre bytovávýstasbu na Prudaj Bratislavu  NovéMesto
1200 000 €883 K/m2
LEXXUSPREDAJ, poznmok na razidnčnávýstavbu. Koliba
Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pra rodinnéóomy j Ulica Strážnuj 3244 m2
Spol. LEXXUS ponúkuna PRODAl yýbomý invastičný pozamok vhodný na výstaubu rodtooých domov na Kolibu...
Publikované:30.12.2019 Aktualizované:30.12.2019
Pozumok pra rodinnédomy nu PruéujBratislavu  NovéMesto
2 108 600 €650 €/m2
Na predaj pozemok to starým rodivným domom
Reality Bratislava  NovéMesto
Pnzumok pra rodinnédomy 1010 m2Ponákameta predaj pozamok s krásnymvýh(adom na mesto, bhizko lesa o rozluku 5010 m2 so starým...
Publikouuoé:30.12.2019 Aktuulizouané: 30.12.2019
Pozamok pra rodinnédomy ta Pradaj Bratislavu  NovéMesto
286800€ 254 K/mZ
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řtekreačný pozemok I LOira Flunterska j 295 m2PonákameVámna predaj rekreačný pozemok záhradu,na Pionierskej ul. BratislavaNovéMesto, Priama...Pablikouané;30.12.2019 Aktualizované;30.12,2019
Rekreačný pozemok na Predaj Bratislavu  NovéMesto
51000€ 173 €/m2
RezervovanéSTP v Krasňanoch,Peknácesta na výstavbu rodinéhodomuNňdherný výhYadReality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy I 950 m2PonákameVámna predaj pozemok v časti NovéMesto Krasňany,na konci Peknej cesty.. Pozemokje...Publikované;28.02.2019 Aktualizované;28.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
221 000 €239 f/m2
Lokrativny stavebný pozemok v priemyselnej zdne v Novom mesteReality Bratislava  NovéMesto
Komerčnázóna j Ulica Vajnorská 2352 m2Pooůkame na predaj lukratívnystavebný pozemok v privmysvlnej zónov Bratislavo, mé.Bratislava...Publikované;27.12.2019 Aktoalizované;27.12.2019
Komerčnázónana Predaj Bratislava  NovéMesto
726 800 €309 dm2
Spevnenáplocha na prenójom.Vajnorská,Bratislava lilReality Bratislava  NovéMesto
ltomerčnázdna I ulita Vajnorská I 1444 m2Ponákamena prenájomspevvenéplocho na Vajnorskej ulici, neďaleko nákvpnéhocentra Palace na Zlatých...Publikované;27.12.2019 Aktualizované; 27.12.2019
Komerčnázónana PrenájomBratislava  NovéMesto
1 732 €fmesiac 1 C/m2/mesiac
Pozemok na predaj, Hornéžidiny.Bratislava III, 2958m2Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pro rodinnédomy lJlica HornéŽidiny 2959 m2Ponákamena preóajlukrativny pozvmok vBAlIl  NovéMesto, k.á.Vinohrady Vefltý Varan zónaPodhorský...Pvblikované;27.12.2019 Aktualizované; 27.12.2019
Pnzemnk pro rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
562 020 €190 €/m2
HALO REALiTY  Predaj, pozemok 1340 m2 Bratislava NovéMesto, Vinohrady, Knziarka  EXKLUZÍVNE HALO REALIT5‘Reality Bratislava  NovéMesto
Pozemok pro roóinnédomy I 1340 m2EXKLUZIVNE ponúkamona proóajinvestičný pozomok s rozlohou 1.340 m2 v Bratislavy, mesttkáZast...Publikované;27.12.2019 Aktualizované;27.12.2019
Pazemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava  NovéMesto
268000€ 200 dm2
Stavebný pnzemok  Novémesto, RniibaReality Bratislava NovéMesto
Pozemok pre rodinnédomy Ulita Sosia j 666 m2Ponákamona predaj stavebný pozemok na Kolibe, k.ó.Vinohrady s výmoros 666 m2; pozemok je pristupný...Publikované;26.12.2019 Aktualizované;26.12.2019
Pozemok pre rodinnédomy na Predaj Bratislava NovéMesto
340 000 €511 d/m2
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Pohfacl na JZ hranicu pozemku parcč.12780/14,261 tvorenáuličnou fasádoustavby

‘w ;‘jJi
Pohľadod JZ na časťp.č. 12780/14,261Pozemok p.č. 12780/14 zastavanástavbouje vnorenáv p.č. 12780/261

PohľadOd JJZ na časťp.č. 12780/261 predvstupom do areáluod komunikácie

Pohľadod JV do dvoru na pozemku parc.č.12780/261 pozdlždvorovej fasádystavbya opletenie na severnej hranici pozemku

Pohľadod SZ na dvor na pozemku parc.č.12780/261 pozdlžoplotenia na východnejhranici pozemku

Pohľadod SZ na dvor na pozemku parc.č.12780(261, dvorováfasádastavby

PohľadOd JZ na časťp.č. 12780/14,261Vstup a vjazd do areálu

Ulica Zátišiea širšieokolie pred Ulica Zátišiea okolie pred pozemkom, Ulica Zátišiea okoiie pred pozemkom,pozemkom, pohľadod severozápadu pohľadod juhu pohľadOd juhovýchodu

Pohľadna SSZ hranice pozemkov p.č.12780/14,261 tvorenáčelnou fasádou Pohľadod juhu na čast‘pozemkovstavby a komunikáciou
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Znalec: Ina. arch. Milan Haviar čísloposudku: 2 /2020

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkova prekladateľov,ktorý vedleMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 Stavebníctvo,odvetví37 09 00 Odhad hodnotynehnuteYností,pod evidenčným Číslomznalca 914954.
Znalecký posudok je zapísaný v denníkupod číslom2/2020.
Zároveňvyhlasujem, žesom si vedomý následkovvedome nepravdivéhoznaleckéhoposudku.

Ing. arch. Milan Haviar
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