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ZNALECKY POSUDOK
číslo34/2019

Vo veci: stanovenia všeobecnejhodnoty pozemku registra „C‘KN parc. č. 5369/4 o mere 20 m2 vzniknutého‚ zameranímna základeGP Č. 264/2015 z parc. č. 5369 zapísaný na LV Č. 6747 vk. ú.Vinohrady, obec Bratislava  m.
č. NovéMesto, okres Bratislava III., pre účel prevoclu pozenikov.
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Znalec: Ing. arch. Milan Haviar čísloposudku: 34/2019

L ÚVOD
L Úloha znalca: Podľaobjednávkyč. 576/2019. pfsornnázo clňa29.112019 je znaleckou úlohoustanovenievšeobecnejhodnoty pozemku registra „C‘KN parc. č. 5369/4 o výmere 20 m2 vzniknutéhozarneranímna základe
GP Č. 264/20 15 z parc. č. 5369 zapísaný na LV Č. 6747 vk. ú.Vinohrady, obec Bratislava  m. Č. NovéMesto, okresBratislava III.
2. Účelznaleckéhoposudku: uzatvorenie zm]uvy o prcvode vlastníctvapozemku.
3. Dátum,ku ktorémuje vypracovaný posudok (rozhodujúcina zistenie stavebnotechnickéhostavu):1 1.12.2019
4. Dátum,ku ktorémusa nelrnutel‘nosťalebo stavba ohodnocuje: 11.12.2019
5. Podklady na vypracovanie posudku:a) Podklady dodanézadávateľom:• Objednávkačíslo:576/2019, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dňa29.11.2019, lxA4

• Územnoplánovaciainformácia,24018!8247/2019!ZP!PIFTA, Miestny úrad Bratislava  NovéMesto, zo dňa
17.06.2019, 4xA4• Geometrický plánčíslo264/2015, zo dňa22.12.2015, úradneoveril Ing. MariánDruska 22.01.2016, 3xA4b) Podklady získanéznalcom:

• Výpis zkatastra nehnutel‘ností,Vytvorenécez katastrálnyportál,Čiastočný výpis zlistu vlastníctvaČ. 6747,okres Bratislava III., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieVinohrady, zo dňa20.12.2019, lxA4
• Informatívnakópiaz mapy, Vytvorenécez katastrálnyportál,okres Bratislava 111., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieVinohrady, zo dňa04.12.2019, lxA4
• Ponuky realitných kancelárií
• Výsledky obhliadky nehnutel‘nostiZO dňa11.12.2019
• Fotodokumentáciaskutkovéhostavu pri obhliadke

6. Použitéprávnepredpisy a literatúra:• VyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovenívšeobecnej
hodnoty majetku v platnom znení.

• Zákonč. 382/2004 Z.Z. o znalcoch, tlrnočníkocha prekladatel‘ocha o zmene n 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 doplřia vyhláškaMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákonč. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkocha prekladatel‘ocha o zmene a doplneni niektorých 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. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel‘nostía o zápise vlastníckych a mých práv k
nehnuteľnostiam(katastrálnyzákon)v platnom znení.• MariánVyparina a kol.  Metodika výpočtu všeobecnejhodnoty nehnutel‘nostía stavieb, ŽilinskáuniverzitavEDlS, 2001, ISBN 8071008273

• Miloslav Ilavský, Milan Nič, DušanMajdúch  Ohodnocovanie nehnutel‘ností,ISBN 9788097102104,
Mlpress, 2012

• Úzernný plánhlavnéhomesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v znenízmien a doplnkov
7. Definícieposudzovaných veličína použitých postupov:a) DefiníciepojmovVšeobecnáhodnota (VSH)Všeobecnáhodnota je výsledná objektivizovanáhodnota nehnutel‘nostía stavieb, ktorá je znaleckým odhadom
ich najpravdepodobnejšejceny ku dňuohodnotenia, ktorúby tieto mali dosiahnut‘na trhu v podmienkach vol‘nejsúťaže,pri poctivom predaji, ked‘ kupujúci aj predávajúcibudú konať s patričnou informovanosťou i
opatrnosťoua s predpokladom, žecena nie je ovplyvnenáneprimeranou pohnútkou.\íýsledkorn stanoveníaje všeobecnáhodnota na úrovni s daňouz pridanej hodnoty.
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Znalr: lna arch Milan Hnviar číslonosudku: 34/2019
b) Definíciepoužitých postupovStanovenie všeobecnejhodnoty pozemkovNa stanovenie všeobecnejhodnoty pozernkov sa používajúmetódy:• Metóda porovnávania(Fn výpočte sa používatransakčný prístup.Na porovnanie je potrebny subor aspontroch pozemkov. Porovnanie treba vykonaťna rnernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutim na

odlišnostiporovnávaných pozemkov a ohodnocovanéhopozemku),
• Výnosová metóda (Len Pozeinok schopné dosahovat‘výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočítakapitalizácioubudúcichodčerpatelných zdrojov počas časovo neobmedzenéhoobdobia),
• Metóda pololiovej diferenciácie (Princip metódy je založený na určeníhodnoty koeficientu polohovej(liferenciácfe,ktorý sa uplatnína východiskovú hodnotu pozemkov).

8. Osobitnépožiadavkyzadávatel‘a:Neboli vznesené.

II. POSUDOK
L VŠEOBECNÉÚDAJE
a) Výber použitejmetódy:Fn ohodnoteníholi použitémetodicképostupy uvedenév príloheČ. 3 vyhláškyMS SR Č. 492/2004 Z,z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku.Zdóvodnenievýberu použitejmetódyna stanovenie všeobecnejhodnoty pozemkov:Použitáje metódapolohovej difenenciácie.Výher použitejmetódypre stanovenie \JŠH som rozhodol po posúdenimožnostipoužitiaostatných metód:Pre použitievýnosovej metódyna stanovenie všeobecnejhodnoty som nemal k dispozíciipotrebnéúdaje, resp.nájomnézmluvy na podobnénehnutelnosti.Porovnávaciametóda stanovenia všeobecnejhodnoty je vylúčenáz dóvodunedostatku poclkladov pne danúlokalitu a typ nehnutel‘nosti.Údaje o skutočne realizovaných kúpnychcenáchnehnuteľnostínic súznalcomdostupnéa eXistujúcedatabázyrealitných spoločnostínie súdostatočne preukázatel‘né,aj ked‘porovnanie ciennehnutel‘nostiv danom mieste a čase pni ich prevodoch je najvhodnejšoumetódoupre stanovenie VŠH. V súčasnýchpodmienkach SR všaknie súpre širšieuplatnenie tejto metódyvytvorenépotrebnépodklady.
Metódapolohovej diferenciáciepre Pozernok vychádzazo základnéhovzťahu:VŠHp0z= M * (VH1j *k0) [t],
kde M  početmerných jednotiek (výmera pozemku),VH11 východisková hodnota na 1 m2 pozemku

kpD koeficient polohovej diferenciácie
b) Vlastníckea evideučnéúdaje:bl) V popisných údajoch katastra sú nehnutel‘nostievidované na Čiastočnom výpise z listu vlastníctvaČ. 6747,Parcela registra “E‘ evidovanána mape určenéhooperátu,okres Bratislava lil., obec BAm.č. Nové Mesto, k.ú.Vinohrady nasledovne:
ČASŤ: MAJETKOVÁ PODSTA TAPARCELA registra “E“evidovanéna katastrálnejmapeParcelnéčíslo Výmera v m2 Druh pozemku Počet č. UO. Pévodnékú. Početč. U0 Umiest.pozemku5369 43 Trvalý trávnyporast
Legenda:Umicstnenie pozemku:1 — Pozemok je umiestnený v zastavanom územíobce

ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉOPRÁ VNENÉOSOBYPor. číslo Pníezvisko,meno (názov]a míestotrvaléhopobytu [sídlo)vlastníka Spoluvlastnicky podjel
1 Hlavnémesto Slovenskej republiky Bratislava, Pnimaciálnenámestie1, 1/181499 Bratislava
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Znalec: lna. arch. Milan Haviar číslonosudkti: 34 /2019
b2) Geometrický plánčíslo264/2015 na obnovu hranícčasti póvodnej parcely č. 5369 (novép.č. 5369/4) úradneoverený VÝKAZ VÝMER

DOTERAJŠÍSTAV ZMENY_____ NOVÝSTAV
—

K druhČíslo
PZKN Listu parcely výmera druh dlel parcele mt Od čisto výmera pozemku Vlsstrsk

parcely parcely
vložky vlastn. pozemku číslo OSlO m2 kód
FK LV KNE KNC m Stav právny__________

6747 6369 43 t.t.p. 1 5369/4 20 (5369 23 t.t.p.) Dotersjši
1 20 5369/4 20 astatpl. detto

37
u: 43 43

Stav podíaregistra CKN —

5369 43 ostat pí 20 37. .
5369/3 23 ostat.pl. Doterajši
5369/4 otat.pl. detto

37
43lu: 43

Legenda:Kódspósobuvyužívaniapozemku:37 — pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, roklirny, výmole vysokémedze s krovíma kameníma méplochy, ktoré
neposkytujútrvalýúžitok.
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:• Obhliadku spojenÚ s rniestnyrn šetrenímsam vykonal za účastivlastníkasusednej nehnutel‘nosti.Prcci

obhliadkou holi doloženépodklady dodanézadávatel‘om.Pci ubhliadke boli vyhotovenéfotografickézáberyskutkového stavu pozemku s okolím.K obhliadke nehnutel‘nostísam zabezpečil z katastrálnehoportálu
výpis z katastra nehnutel‘nosti. Pozernok je súčasťoupóvodnéhooploteného prístupovéhochodníkuk jednotlivým susediacim pozemkom. Hranica pozemku od susedných parciel bala identifikovanápodIa
polohy vo vzťaliuk polohe oplotenia a ocelových hraničných prvkov.

• Fotodokurnentáciabala vyhotovenápri obhliadke.
d) Technickáprojektovádokumentácia:Predrnetom ohodnotenia je pozernok a nic stavba, preto sa neporovnávalaprojektovátechnickádokumentácia.
e) Údaje katastra nehnuteľností:Poskytnuté, iirípadnezna(corn získanéúdaje z katastra nehnutel‘nostía GP boll porovnanéso skutočným stavom.
Neboli zistenérozdiely v popisných a geodetických údajochkatastra so zistenýrn skutočným stavom.
K obhliadke neboli poskytnuténadobúdacie doklady, preto nebol zisťovaný právnysúlad vlastníckychdokladov soskutočnosťou.Prístupk nehnutel‘nostinic je priama zabezpečený z ulice Ďurnbierska, ale cez pozemky parcely fyzických osób.
Prístupje zabezpečený cez verejný chodník Hrabavý chodníkna pozemku parc. č. 21645 cez pozernok KN E parc.
Č. 5369 k. ú.Vinohrady. PodľaLV 6747 je vlastníkpozemku Hlavnémesto SR Bratislava, Prirnaciálnenám.1,Bratislava, PSČ 85 01, SR.V popisných údajochkatastra je stav pozernkov nasledujúci:

• Pozemok parc. č. 5369, o výrnere 43 rn2, druh pozemku trvalý trávnypomstk. ú.Vinohrady
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktorésúpredmetom ohodnotenia:
Pozemok na základeGP Č. 264/2015 z parc. č. 5369 v spoluvlastníckompodiele 1/1, k. ú.Vinohrady parc. č.:

• 5369/4, o výmere 20 rn2, ostatnáplocha
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktorénie súpredmetorn ohodnotenia:
nic sú.

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJHODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:Predmetnánehnuteľnosťsa nachádzav katastrálnomúzemíVinohrady, v mestskej časti Bratislava NovéMesto vokrese Bratislava III., v hlavnom mesto SR v lokalito Kramáre..jednása o mestskú časťBratislavy s polyfunkčnou
zástavboua so základnoua vyššouobčianskou vybavenosťouv mes[skej časti.
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7nalar !na arrh. Milan Hrivinr číslovosudku: 34 L2019
Pozemok sa nachádzavo vnútri bloku medzi Ďumbierskou a Ďurnbiersknu ulicou. Ulica vytváraserpentina vo
svahovitom teréne.

ide o lokalitu s blízkyrnnapojenímna mestský okruh cez zbernúkomunikáciu Stromováulica. Dopravnéspojenie scentrom mesta je vyhovujúce ako aj rýchle napojenie na diaľničnúsleťz mestského okruhu — Brnenskáulica
s napojenímna Lamačskúcestu a Mlynskú doliny a možnosťounapojenia na (lial‘nicu.PešladostupnosťzastávokMHD (trolejbus, autobus,) v okruhu pozemku je v trvanícca 5—10 minút. V lokalite sú všetky inžinierske siete.Konfliktrté skupiny obyvateľovsa v danej Iokaiite nenachádzajú.V budúcnosti sa nepredpokladajú výraznejšiezmeny v okolitej zástavbe,ktoréby mohli mat vplyv na eXistenciu predrnetnej nehnuteľnosti.
b) Analýza využitianchnutcľností:Pozemok parc. č. 5369/4 bol súčasťouprístupovéhochodníkavedenéhopo vrstevnici kjednotlivým pozemkom v
lokalite. V súčasnostinic je zastavaný a v čase obhliadky tvoru jeden pozemok s parc. č. 5372/2.Podia ÚPI z platnej územnoplánovacejdokumentácieje pozemok súčasťoustabilizovanéhoúzemia určenéhopremalopodlažnúzástavbuobytného územia s kódom funkcie 102. Samotnáparcela je vzhi‘adomna svoje rozmerya proporcie samostatne nezastavateľná.
c) Analýza prípadných rizíkspojených s využívanímnehnuieľností:
Po obhliadke konštatujem,ženeboli zitenéžiadneriziká,ktoréby mohli negatívneovplyvniťsúčasnévyužívanienehnutel‘nosti.
2.1 POZEMKY
21.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POPISPozemok parc. Č. 5369/4 bol súčasťouoploteného póvodnéhoprístupovéhospojovacieho chodníkatrasovanéhostredom územia vymedzenéhoĎumbierskou ulicou. Pozemok je rovinný v okolitom svahovitom teréne.Pozemok
je Z časti oplotený. Strana 5



Znalec: Ína. arch. Milan Haviar ?í!nnn,iri In, 24 / 201 Q

lnžinierskesiete súlokalizovanév komunikáciipri pozemku na Ďumbierskej ulici.Pozeniok mákompaktný tvar pretiahnutéhoobciížnikašírkycca 1 m a dÍžkycca 21 m. Na pozemku súnespevnené
plochy s trávnatým povrchom. Zjednej strany je na hranici pozemku podmurovka zrušenéhooplotenia a na

tejto
hranici je aj terénnyvýškový rozdiel cca 0,60 m medzi predmetným pozemkom a pozemkom parc. Č. 53 72/2.
lnžinierskeslete súlokalizovanév obslužnejkornunikácíi Durnbierska ulica.

Prehl‘ad rývoja priemerných cien pozemkov na trhu nehnutel‘nostív predmetnom okrese je dokumentovaný
v prevzatom grafe z portáluwww. nehnutel‘nosti.sk(prílohaPonuky realitných kancelárii).
Priemernácena stavebných pozemkov v okrese Bratislava lil. k obdobiu ohodnoteriia je cca 280 €/rn2.
A k obdobiu ohodnotenia je cena stavebných pozemkov v lokalite Kramárev rozmedzícca 440 € až650 €/mZ.

Všeobecnáhodnota pozemku sa vypočítapodIa základnéhovzťahu:VŠHpozemku = M x VŠFIrij [€]M  výmera pozemku v m2VŠHMJ  jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku v
Jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku sa stanovípodl‘avzťahu:VŠHMJ = VHMJ x k0 [€/in2]
VHM)  jednotkovávýchodisková hodnota pozemku

 koeficient polohovej diferenciácieM  výmera pozemku v m2‘JŠHMJ jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku v €7 m2
Koeficient povyšujúcichfaktorov určujemodborným odhadom znalca v hodnote 2,20 z nasleclujúcichdůvodov:
v súčasnosti nezastavaný pozemok, ktorý je určený územným plánomna vyššievyužitie, než na aké slúživ
Súčasnosti.Koeficient redukujúcich faktorov určujem odborným odhadom znalca v hodnote 0,20 z nasledujúcich dóvodov:
obmedzujúceregulatívyzástavby pozemok je v stabilizovanom územía aj možnosťrozsahu novej výstavby na časti
pozemku je obmedzenáz dóvodurnalej plochy, tvaru a polohy pozemku.

Parcela Druh pozemku Spolu Spoluvlastnicky IVýmera [m9výmera [m2] podiel [
53 6974 ostatnáplocha 2O,00 1/1 20,00
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7flfliQr‘fn. arch. Milan Haviar číslo‚‚‚“34/2019
.‚—‚

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

Označeniea názov Hodnota
koeficientu Hodnotetue koeficientu

5. velmi dobréobchodnéa obytnéčasti v mestéchod 50 000 do 100 000
i obyvatel‘ov,obytnézónymiest nad 100 000 obyvatel‘ov,Iuxusnéobytnéoblasti s

koeficient všeobecne dobrým osvetleníma výhľadom, exkluzívneoblasti rodinných domov v dosahu 1,50
situácie ;miest nad 100 000 obyvateľov

Pozemokje v luXusnej obytnej oblasti s výbornou dopravnou obsluhou
5. rodinnédomy, bytovédomy a ostatnéstavby na bývanie so štandardným
vybavením,

kv rekreačnéstavby na individuálnurekreáciu,
koeficient intenzity využitiaľnebytovéstavby pre pr[emysel, dopravu, školstvo,zdravotnictvo, špurtso 1,05

štandardnýmvvavenírn
Rodinnédomy, bytovébudovy občionska vybavenost‘

ko 4. pozemky v inestách$ možnosťouvyužitiamestskej hromadnej dopravykoeficient dopravných fo‘yJiane eJ ä vjvtesnej pešejJijf 1,00
vzťahov zastávolckF 3. plochy obytných a rekreačných území(obytnáalebo rekreačnápoloha)koeficientfunkčného 1,20

využitiaúzemia Plochy územíszástavbourodinnými domami
ki 4. velmi dobrávybavenosť(mžnťnapojenia na viac ako tri druhy mrejných

koeficient technickej Isietí) 1,50
infrastruktury pozemku Masnost pripojenra za na vrw. oko tu druhy tnzrnierskych s;eti

1. pozemky určenéúzemným plánonina vyššievyužitie,nežna akéslúžiav
kz súčasnosti(napríkladnezastavanéstavebnépozemky, zniena funkcie zónysídlaa

koeficientpovyšujúcich pod.) 2,20
faktorov Vsúčasnostinezastavaný pozemok určený územným pldnom na vyššievyužitie,než

na akéslúživ súčasnostiii, méfaktory (napríkladtvar pozemku, výmera pozemku, druh možnejzástavby,k5 nezabezpečený prístupz vcrejnej komunikácie,chránenéúzemia, neobmedzujúcekoeficient redukujúcich regulatívyzástavbyapad.) 0,20
a (to rov Z dávodu malej plochy, tvaru a polohy pozemku.

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov  Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie Ilo = 1,50 1,05 * 1,00 1,20 1,50 2,20 * 0,20 1,2474
jednotkovávšeobecnáhodnota pozemku VŠHvj VHM) kro 66,39 €/m2 * 1,2474 82,81 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov Výpočet — Všeobecnáhodnota [€j J

parcela č. 5369/4 1,00_m2* 82,81€1m271/1 1 656,20
Spolu I 1 656,20
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iii. ZÁVER
OTÁZKY A ODPOVEDE
Znaleckou úlohouholo stanovenie všeobecnejhodnoty pozemku registra „C“KN parc. Č. 5369/4 o výmere 20 m2
vzniknutéhozameranímna základeGP Č. 264/2015 z parc. č. 5369 zapísaný na LV Č. 6747 v k. Ú. Vinohrady, obec
Bratislava  ni. č. NovéMesto, okres Bratislava III.
V posudku bula použitána výpočet VŠH metóda polohovej diferencíácie,v zmysle vyhláškyMinisterstva
spravocllivosti SR Č. 492/2004 Z. z. o stanoveni všeobecnejhodnoty majetku v platnorn znení.
Všeobecnáhodnota bala stanovenás využitímmetodických postupov uvedených v príloheČ. 3 vyhláškyč. 492/2 004
Z.z. o stanovenívšeobecnejhodnoty majetku.

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJHODNOTY
Názov Všeobecnáhodnota [€]

Pozemky
Pozernok registra ‘C‘MN kú.Vinohrady  parc. Č. 5369/4 (20 m2) 1 656,20

Všeobecnhodnota celkom 1 656,20
Všeobecnáhodnota zaokrúhlene 1 660,00
Slovom JedentisícšesťstošestdesiatEur

V Bratislave dňa20.12.2019 Ing. arch. Mi]an Haviar
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Znalť2c:Ing. arch. Milan Haviar čísloposudku: 34/2019

IV. PRÍLOHY
1. Objednávkačíslo:576/2019, Miestny úradBratislava  NovéMesto, zo dňa29.11.2019, lxA4
2. Výpis z katastra nehnutelností,Vytvorenécez katastrálnyportál,Ciastočný výpis z listu vlastníctvaČ. 6747,

okres Bratislava 111., Obec BAm.č. NovéMesto, katastrálneúzemieVinohrady, zo dňa20.12.2019, lxA43. lnformatívnakópiaz mapy, Vytvorenécez katastrálnyportál,okres Bratislava III., Obec BAm.Č. NovéMesto, katastrálneúzemieVinohrady, ZO dňa04.12.2019, lxA44. Geometrický plánčíslo264/2015, ze dňa22.12.2015, úradneoveril Ing. MariánDruska 22.01.2016, 2xA45. Územnoplánovaciainťorrnácia,24018/8247/2019/ZP/PIFTA, Miestny úrad Bratislava  Nové Mesto, zo
dňa17.06,2019, 4xA46. Ponuky realitných kancelárií,lxA47. Fotodokumentáciaskutkovéhostavu pri obhliadke, lxA4
Prílohyspolu: 10 listov FormátuM
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PrílohaČ. lb)
MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA  NOVÉMESTOMIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  NOVÉMESTOJunáckaČ. 1, 832 91 Bratislava 3

Dodávatel‘;Haviar Milan Ing arch.Pražská27811 04 Bratislava
ičo: 30866367olč: 1020158579

Objednávkač. 576/2019
?edmet objednávky Spolu

_________________________________________________

EURV zmysle rámcovejzmluvy Č. 257!2019 si objednávame:Vypracovanie znaleckČlio posudke pre:pozemok registra „C“parc. Č. 5369/4 o výmere 20rn2 vzniknutéhozameranímriaz.kiade GP Č. 2642015 z parc. Č. 5369 zapfsaný na LV Č. 6747 v k.ú. Vinohrady,..rčenie trhovej ceny na účelypredaja pozemku

‘dacialehota do 10 dniSlatnosť 14 dni od doručenafaktůry
Cfslo objednávkyuvádzajtevo faktúre.
?redmet objednávkyje rozpočtovokrytý.?racovnlk zodpovedný za vystavenie objednávky,zabezpečeniekontroly a za prevzatic objednávky:MáriaMäsiarováMgrMo a priezvisko: MáriaMsiarováMgreefónneČlslo: 02/49253144mail: maria.masiarova@banm.sk
aum vystavenia:Z.kladnáfinančnákontrola podľazák.Č. 357/2015 Z.z. a Smernice IRP 30201905 17 SM 17:
tnaflc zodpovcdný za vystavenie objednavI,y Starosta ‘3r sIavaVo rinarMpRfwI$t JE/N1€4E‘monpotstarosta

Mcno a pricivjsko starostu Dátum Po4pls

______

— 

‚‘5.tllvkyiacc sa prečiarknite /
ičo Stránkovédni00603317 Pondelok g00_ 12°° l3 l7Streda 800 — 1200 13flJ

Piatok 8°°12°°

SPOLU
?resnáadresa a Psčcdberatel‘a,ktorěmumá:vťfaktůra zaslaná

MestskáČasťBratislava  NověMestoJunáckaI832 91 Bratislava 3

160.00

Vc snČnej opcráciialcbojcj Časti JE ME JE možnépokraČovat.17? ‚
Mno a priczvisko Dátum Podpisznmcstnanea

fax:2 .±9 253 III5 529 459
BankovéspojeniePrima banka Slovensko, a. s. člslo účtuSKO8 5600 0000 0018 0034 7007

email: banm@banm.skbaiim sk DIČ2020887385



Ürad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republikyvÝPis z KATASTRA NEHNUTEĽNOST1
Okres: Bratislava lil Vytvorenécez katastrálnyportál
Obec: BAm.č. NOVÉ MESTO Dátumvyhotovenia 20.12.2019
Katastrálneúzemie: Vinohrady Čas vyhotovenia: 19:23:32

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTN1CTVA Č. 6747
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “E“evidovanéna mape určenéhooperátu
Parce!néčíslo Výmera v m2 Druh pozemku Pbvodnékú. Početč. UD Umiestpozemku
5369 43 trvalý trávnypora5t O
Legenda:Umieslnenie pozemku:Pozemek je umiestnený v zastavanom územíobce
Ostatněparcely nevyžiadané
ČASŤB: VLASTNÍCIA INĚOPRÁ VNENÉOSOBY
Por. čísloPríezvisko,meno (názov),rodnépriezvisko, dátumnarodenia, rodnéčíslo(IČO) a Spoluvlastnicky podjelmiesto trvaléhopobytu (sídlo)vlastníka
Účastníkprávnehovztahu: Vlastník

I Hlavnémesto SR Bratislava, Primaclálnenámestie1, Bratislava, PSČ 1 / 1614 99, SRIČO:
Titul nadobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Č. výst.1733i621330 zo dita 12.2.1963, 14/ROEP
Titul nadobudnutia Rozhodnutie Správykatastra pre hlavnémesto SR Bratislavu č. 11201 2!ROEP Vinohradyzo dita 6.09.2012Titul nadobudnutia Kúpnazmluva zo dita 5.2.1969, 27IROEPTitul nadobudnutia Kúpna imluva zo dita 13.5.1980, 20/ROEPTitul nadobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutle Výst. 822811959 Zo dita 16.5.1 959, IIROEPTitul nadobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Výst. 5292160.330 zo dňa28.11.1 960, 2IROEPTitul nadobudnutia PKV Č. 14623 BI NávrhObv.NV Bratislava . Vinohrady zo dita 2.4.1962 Čd. 78211962Titul riadobudnutla Vyvlastňovaclerozhodnutie Č. Výst. 2939/61/330 zo dňa16.11.1961, I2IROEPTitul nadobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Výst. 6264160(330 za dita 16.1.1961 9/ROEP
Titul nadobudnutia PKV č.14277 BI 11 vlád.nar.Č.90150 a 29,31 zák.Č.279149 Zb. Čd. 170811 959Titul nadobudnutia Kúpna zmluva zo dita 20.7.1978 a 11.4.1980, 3OIROEPTitul nadobudnutla PKV Č. 10360 BI zo dita 2.6.1937 Čd. 7466/1937Titul nadobudnutla Vyvlastňovacladohoda č. 7800/1959 Zo dita 13.5.1960, 3IROEPTitul nadobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Výst. 1665161/326 zo dňa11.10.1961, 10/ROEPTitul nadobudnutia Vyvlastňovaciadohoda zo dita 25.5.1960, 6/ROEP‘:ulnadobudnutia Vyvlast. rozhodnutie Č. výst. 8196I591330 zo dita 5.9.1960, 4/ROEPTit..l nadobudnutia Vyvlastňovaciadohoda Zo dita 14.1.1961, I1/ROEPTitul nadobudnutia Vyvlastňovaclerozhodnutie 6.8418/59 zo dňa23.3.1961 a kúpnazmluva ‚ I9IROEP

‘adobudnutia 14 zákonaNR SR Č. 180/1995 Z.z. neknihovanáparcelaadobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Č. 7809/1959 zo dita 24.5.1960, 5/ROEP—t_l ‘adobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Výst. 1795165zo dita 31.8.1965, I7IROEPTil aďobudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Výst. 31 87164/330 zo dita 25.11.1964, 15IROEP‘adobudnutia Rozhodnutle Správykatastra Č. C262I2010/ROEPNinohrady za dita 18.4.2011adobudnutia Kůpna zmluva z roku 1991, 24/ROEP‘adobudnutia Kúpnopredajnázmluva zo dita 16.7.1968, 34ÍROEPsiebudnutia HZ č.357/70332 za dita 1.1 .1 971, 26/ROEPadbudnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Č. 117017072 za dita 22.2.1971, PVZ 65/88s3budnutia Vyvlastňovacierozhodnutie Č. 1170/7072 zo dita 22.2.1971, 71/ROEPadobudnutla Vyvlastňovaclerozhodnutie Č. Výst. 3040/60 ze dita 7.9.1960, 8IROEPsdobudnutia Rozhodnutie Správykatastra Č. C2614/2010/ROEP/Vinohrady zo dita 5.12.2011e:budnutia PKV Č. 3500 Konfiškovanépodľanar. 104/45 Sb. n. SNR V zneni nar. 64/46 Sb. n. SNR, Čd.760/48

:—.ativny Výpis 1/6 Údaje platněk: 19.12.2019 18:00



Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky
Informatívnakópiaz mapy

Vytvorenécez katastrálnyportál
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_____

Sd
pzkn listu Výntcru Dici parncln m2 prsciy Čisto Výnnnsa Dtuh Vlastník
ntovlast j— ČtsIo Čitt pswcty — pozemku (toS ops6vncna osoba)

PK I LV I VK Í KNE KNC ba i ha 663 1Í Ti Savprávny ‘

6•747 43 up I 536914 20 (5369 23 tip.) dotcrajši
5269 20 5369/6 20 05101 p1. dc/to

43 20 20 43
Stav podia egstra CKN

5369 43 5369/3 23 osstl.pL
5369/4 20 u1al.pL

I 37
no1u. 43 43

teČcndo: kódspitsoka ‚vSdínaa/s. 37 psnanwk. co boaam oti.nkaly, snahy, naČ/joy. inwJa ivsokémcd,sn knaniata knsnoSo o usp!ochy, kt4nétwposkyh,jů/snaiý id/lak



‘ ZároveóVámodporučanse averif sr ti spravcov stetl eXivrettciu a kapacitu technickvj mrva ruktury altu aj
— pripadnéochrnnnépásma predmetnom uzemi vo vzťahstk avažoaonántuinuesíiieémuzámeru.

_____

MIESTNY URAD BRATISLAVANOVE MESTO
t‘) JunáckaČ. 1. 832 91 Brtatisl2va 3 Komplexně iafarmácieo Valem záujmovoro Územl ziskate natiiiadtsurtm do Ůzemiiéno plénu hl. mestu SR

Oddelenie žji‘otnéhoprositadia a t)zemnélwp!dnovania Bratislavy, rok 2007 a jeho milen a daplnkov, ktorése zverejnvoéna udrrnehipyrny,.bmttaIava.skf0Iayernroa,.pconramcruzonny otus
Ďaltsj ul Vis dovoi‘aiemeupozornit‘,lz prednmetný pozornak ta nachódzav rozsahu rmelcnia Ůzmrrnnéhoplánuzóny

MoravcováTomilkosáiMariostnri. Mgr. Vlámka,krory v súČusnosti mestskáČasťBratislavaNováMesto obstaráva.
Oddelnaio právo;podnikatcl‘ske,správypozenikov a evidrncme zápisných čidel Tátoůzettmnoplátmovaciairmformáciopluti jeden rok od dátumssuvydania, pokial‘nehub uchválenánováÚsemnopTU inovcem dokumentácia,prlpadno zrneny a dopinky Územnoplánovacejdokumevtáeie,na základeklovej bula vydoám.Toto vyjadrenio nenahrádzastanovisko mestokej časti BratislavuNovéMesto k mrvostičaemu zámeru.

Vátlist Či5loIzo dilu Nulu značka Vyhavujef/(( Bratlslnva12.06.2019 24018/8247]2019.ZP/PIFTA PilkováTatiano lng.srcim. 17.06.201902/49253373/tationa.pilkavshaam.sk
1 charakteristika regulócie hmkmnébouvužitiaplóch (kód 02)Is vchdmaz tizemndho piánuhl. mesta SR t3rat,stavvVes

Územnoptinovacia iufurmáciamettskej časti BrtstislavaNOW ‘.... Magistráthl. mesta SR Bratislavy — odd. IJIČNIČ BNM, odd. ÚK a SPŽiadaaal‘: NloravcuuáToměikovlmMarianna Mgr., Oddetenic práter.padnikatcľskd,správypozemkov a eviclencte vúpmnch gitiniŽiadnst‘zodila; 12.06,2019 /
Parcela Č. 5369; CKN. k. ú. \‘inahradv
Lekalizdcin a územi; Flrabový chudnut (Ďuanbiorska ul.) / ĺĺUrbanistický obvod; 040 ‚/‘Mvr. Rudolf Kasy‚ĺ.Ithrosra nsestskc1častiJ/ĺV zmyslc Uzemnéhaplánu sl. mesta SR l3ratislavy zr. 2007v zorni mnskorMch zrnien a doplnkov e pozemek / /spart. Č. 5369, k. ii, Vinohrady súčasťosstabilizovanéhoúzemia určenéhopvc málopodlažnúzástashuobytného ‚/ /itzcmta (kód 102). Prislušvyregulativ ilsnicčnéiiovužitiaplózltoko aj schémuz Uzemndho plánuhl. mesta SR Oratidavy Vámzasielome v prlioise. 1/
Podľauvedeného tizemndhn plánustabIlIzované tizetrtieje hzentiv mesta, V ktororn ázemný plánponechávoviičasnd funkčnévyužiti;predpokladh micru stavebných insuliny prcs‘ožttrfon‘noudostavieb, prisravieb. nadstavieb,prnstavíebo novostavmzb, pričorn ta zásadncnomenl chnrakter stabilizovanéhoúzernia. Mierkoe n limitem pra tiovúvýstavba v stabilizovanom ůzeml je nolou clsaeakterisrický obraze proporzíekormkrdtneho uzentia, ksoráje nevyhnutnd prt hodooteni atoye) výstavby v stabilizavatmom uzemi akceptovať,chránit‘a rozvijuť.Ak prlpadtrý nový zásvitrserešpnktujeciiarssklerislizké principy, ktováreprezentuji esistsijéeu zástavbua stihla do zástavbyneprija_tel‘aý kontrast resp. neúmeroézat‘a0anlepozemku, nic je maSnétukaita stavbu s stabilizosasmom Územíumtes.

Init‘.Základným principom pri stanovost reguláciestabilizovaných územlje uplatnit‘požadavkya regulativy funkčnéhodatvaranta ůzentia na zvýšente kvality provtredia (nieleru zvýšenin kvality zástavby,ale aj zvýšetsme prevádzkovoj kvality úresnio‘l.
Etovofujoste si upozornit‘Vás,p.c V znsysle rcguiatlvov uvecltndho Uzmtninélto plánuhl. mesta SR Bratislavy tasmiabiiizovanych Cmemioch charakteru rudinnej zástavbymátopodlažnábytovédomy nepripušt‘ajti.
Dovolujeme si nežapozomit‘Vin no ukutočttosť,te predmemóparcela je vz.hl‘adomna svoje rozrnery 5 praportun samoolatnr rezastuvalei‘ná.

iloekevéspnjvnue čisto účtu ičo Siráumkm,vddmi W;fas Sonkověspojenz čisioúSta Ičo S1smioknédni02!49 253 512‘ Pri.‘nahaoknSlosensko, as. 9k08 5600(1000 00t8 0034 7007 003317 Pandnbok 9 2.00 3— 17.00 02149 253 512 Prima banko Slevemmebmo. u, s. SKOt soos 000013)180034713)7 603317 Pasdetok 8 12,00 13 7.0802145 529459 SirotIn 82,00 13—17.00 02.45529459 Sonda Ii. 2.00 13—17.00Dič e.mait; rodateloaV;baaro.sk Dič2020887385 2n208a7355
upiDN20l90lXbi0I8 Stranu 1 z 2 upi_DDN2OI 90024010 Strano 2



C. 2. REGULACIA FUNKČNHQ VYUŽ1TIA PLÖCH

Ltzimný plán hlavnetno mesta SR BratIslavy — ZaD 05

OBrľVNÉÚZEMIA
lni uiacpodlažnázástavtzaobytrteho úzernta
lož m*Iopodtwžnázstavba obytnéhoúremls
PODMIENKV PURKČNENO VYU±ITIA PLČCIt
Územia addiace pne bývanou v rodinných donnoch a bytových domovy do 4 nadzernných podlOžI Ok hni
pniakicha;C.ce nevyhnutnézarjadenna  vaúlade s významcm a potnn,baflri dzetliia Stahly ob0anskeho vytraverva,zeleň. ihjská,vodnéplochy oko núčaoý partem a ýčch zobne, dopravnéa tovhnicdcévybavena, garáže.zanadanlapro podlomu ochranu a crvthiú obrOvu.
Vstdodizouaných ůzemiach charakteru rodinnej vastavby na niábpodtažsrébrýlové domy nevýpOtkaú. Premiešané
terory mdnnnei a rndbrpcndlažne,kysne1 zástavbyna prefenijd v rozvojových nvzemiactr, nváJodatrébytovédresy naumrestňujúpnidntra akc pren.lscXicwé formy medd raanpcďažrrovnbytovou zdsthlou a rodinnou zdstavboun alebcako kornpovičnákostra mbropcctbržnejzástavby
Podlráhjnkcle bjruanlo mysl tvvnnťmlnirnálne70% Z rlovýdr podobných plůch nadzeninej Časti zástavbyfunkčnej
ptoclry.
Do počtu radzemnýdr podlah na snzahtňapodkrovbe ubetro poatedrnéuabupujácepodlOžte,ak jeho zastonanáplochaLJe mantra oko tor/r zastavena] plochy ptntichddza1ucehopodbadla
SPOSÓBY VVUŽITIA FUNKČNÝCH PLÓCH
prenládajúce
 táZnCformy zástavbyrodinných domov
prlpastrta
V uzemi je pnlpusrnéurrrieslyovať ajnrtt
 bytovédomy 404 nadzernnj‘chpodlOži
 zeleňlinrovťra pbošnú,zeleňpozemkov obytných budov

vodnéplochy ako núčanlparteru a piboh zelena
zanadania a sedsnbe tnchnictte] a dctaavrrej vybavenosti pnu obsluhu uzornis

pripustnév obmadzenom rozsahu
V ůzomi je prlpostnéumiostňonačv obniedzcnom rozsahu nojnlž

zonadrnrva občiannknjsybavernrrsti lokáknohovýz‘rannio rnvzptylenáV ůzornI abbo akc votované
 zatlectenna teiovychovy a vOfrréhočasu rovptýberrh V územl

solitérnre Stavby o0baoske vybavenosti 5lrtlacc širšian‘rruuzemiu
 z008denja drobných prevádzokslužreb

zrniaderarn na saprnrouaný zbor kotirunakrych uipadov rniesbraho výzearroj radIone konnunhloyc)r odpadov
o obsahem škodkvlnzdanrdcnosy

fleprípustrnň
V úaeml run je prípuntriúumbestiiouaťrrujrrrlt:
 zanradenia s neativoyml učinkannii on stavby a zadederr,a v clr okolt

mábopodtatnkbytovédomyv stabrlizcvaných ůzzmíozhrdinnýzh domov
bytovédomy nadd nsdzemnézrodležia
slavny obtianskej nybaserro5ti orestového lypu s vysokou konrcentrácrou rhnhtavnikov a nárokov na
obsluhu uzembu
stavby na bndbviduálnurekreáclu

 areálypriemyselných podolkou, zarudnulo tnnomyselnej a pornohospodársko1výruby, skladové areály,
distnibučnécestnáa loginťcképarky, stavebnědvory
ČSPH s umyzánfrouaatemebilov plročkou plynu

 zaniadarnia odpadovéhokmrspodárstuaokrem pnlprvntných obmedzenorn rozsahu
 tr5flzilna načetlO technicha1vybavenosti ‚radradenéhovýznamu
• statiby O zarodenje veoúvrsiace 5 funkcou
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PONUKY REALITNÝCII KANCELÁRIÍ PONUKY REALITNÝCH KANCELÁRIÍ

Na Nevine, Bratislavo III  NovéMesto, okres BratislavoPoemokpre rod, domy. 1311 maSpeloČrmsť LEXXW, as. pcnúkana preéaJstavebný pozcmol: na bytosti výstabu situovaný v tiche štvrtimesta vmestskei Časti Kramáre,4minůtyodKoliby. ulica Na Kevine. Jeho mobilotía peha dostupnosťzhistorickéhocentraBratislavy ho._

Inyestičný oozemoloyhndný na stavbu občlanskpl vybavenosti do 4 podlažf.Iasknv11 rad.. BAlUMotegória:Stavebný na komerčněúčelyPlocha:
5711 mlLokalita.0rtislava. Kramáte,Iaskový radVloženénuTRH.sk:pred 12 tyžděarntAktualizované:prvé2 dňami250 000€438.60 4/ml

29. 11.2019Prustnok pro rod. lomy Hralislaoa III  NovéMesto omdt852 1504 650 4Jma

O
Višňová,NovéMesto (Bratislava lll48 in‘
25 DIlII C020,23 €/m

• 30.11.2019• J,gylerinázónaNovéMesto• l1ALJ0 000PIIRTY ADVISOR Srn.
Video

— Icbln.III $‚W.,bqjpozoot

Vývoj cien oehnutelnosli za posledných 53 lýždňovc.,yn.t,‘.c,t1eam‘

U.

tEpAJp I,1yp51,Čoý o3avohný pQemp1 Kraoi.ir,oMagorská,NovéMesto (Bratislava III)800 mt
359 200 €449,00 8/sta

111.11.2019I‘ezemoknre Iivcnvúv4stavbu NovéMesto

ZoI,nhJrinzcraW StaeinJ pozimoS DiatOmIt
Pnrnaco,‘.rn*,í,oeizondcti poStněr iMtizp ‚umis‚uoce,cr..sitt•cica‘Jsk

Magurská,NovéMesto (Bratislava III)1047 mt470103€149.130 €‚‘1n2
• 18.31.2019• Pozemok nre rodinnédomy NovéMesto



Fotodokumentácia

Pohľadna pozemok pri oploteni na SZhranici pozemku

‚

Ďumbierska uica a širšieokoe prad Ďumbierska uIca a okofle pred pozemkem,pozemkom, pohľadod juhovýchodu poh[ad od severozápadu Okoie prad pozemkom, pohľadodseverozápaduz HrabovéhochodnikaJ
PohIad na pozemok cez ‘. 5372/2 PozdÍžnypohľadna pozemok v smere odv smere od SV JV PozdižnypohFad na pozemok v smere odSz



Znalec: Ing. arch. Milan Haviar čísloposudku: 34/2019

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
2Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlrnočníkova prekladatel‘ov,ktorý vedieMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 37 00 00 Stavebníctvoa odvetvie 37 09 00 Odhadhodnoty nehnuteľnostf,evidenčnéčísloznalca 914954.
Znalecký posudok jev denníkuzapísaný pod číslorn34/2019.
Zároveňvyhlasujem, žesorn si vedomý následkovvedome nepravdivéhoznaleckéhoposudku.

Ing. aich. Milan Haviar
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