
Znalec: Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Antona Floreka 1B, 841 06 Bratislava
v odbore: stavebníctvo,
odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností,
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Číslo spisu (objednávky): objednávka č. 205/2021 zo dňa 11.05.2021.

,
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číslo 196/2021

j w veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností:
• Budova s.č. 7768, na pare. č. 11280/46,57, Sú c Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové
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• pozemok p.č. 11280/57, Sú c Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres

Bratislava III, na LV č. 1.
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1. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmetznaleckého skúmania;
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosJ· <1KK 
obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na ľ, ::. 5142
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na LV č. 5148, poze+c
Mesto, okres Bratislava III, na LV č. 1.

2. Účel znaleckého posudku: Stanovenie výšky nájomu za .:Et.

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci wi 
dňu obhliadky 18.05.2021.

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:

5. Podklady na vypracovanie posudku:

• pare. č.11280/46,57, kú. Nové Meste
~:. _1280/46, kú. Nové Mesto, obec BA

- ':'... Nové Mesto, obec BA-m.č. Novi

~ "enájmu nehnuteľnosti.

etechruckého stavu): ki

:s.os.2021.

5.a) Podklady dodané zadávateľom:
1. Objednávka č. 205/2021 zo dňa 11.05.2021.
2. Kolaudačné rozhodnutie Zn.:97/10605-150/151-Ing.KFA, zo dňa 8.1~ 1
3. Výkresy predmetnej stavby.

5.b) Podklady získané znalcom:
1. Záznam z obhliadkya zameranie objektu laserovým diaľkomerom ť4ý Mv 
2. Fotodokumentácia technického stavu a vybavenia objektu.
3. List vlastníctva č. 5148 - informatívny, vytvorený z vereméh

nehnuteľností dňa 18.05.2021.
4. List vlastníctva č. 1 - čiastočný, informatfvny, vytvorený z verejného m-:.e-'":.. ;:;;

nehnuteľností dňa 18.05.2021.
5. Kópia katastrálnej mapy - informatívna, vytvorená z verejného internetového por:.... _

nehnuteľnosti zo 18.05.2021.
6. Prehľad ponúk realitných kancelárií.

:astra

· stra

_ stra

6. Použité právne predpisy a literatúra:
Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecne] hodnoty majetku, v platr,

prílohy č. 3 k vyhláške 492/2004 Z.z.
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočnfkoch a prekladateľoch a o zmene

zákonov, v platnom znení.
Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. c:

prekladateľoch a o zmene a doplnenf niektorých zákonov, v plamom znení.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej repub.iky č. 500/2005 Z.::

vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znenf nes
znení.

Vyhláška MSSR č. 534/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Míníste-rr
republiky č. 490/2004 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalec,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. a -
znení.

=nysle

- ~h

~pfňa
~alcoch,
platnom

:; Slovens ~eJ
:rekladate och

_ _ J<)Z. z, v platnom

Vyhláška MSSR č. 626/2007 Z.z., ktorou sa menf a doplňa vyhláška 'r 
republikyč. 492/2004 z. z. o stanovenf všeobecnej hodnoty majetku, v p'

Vyhláška MSSR č. č. 605/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhlášk
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v z
znenf.

Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stav -
univerzita v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno.....
Vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon -.·

zápise vlastnfckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrá ~r 

odlivosti SJo, enske]

: -avodlivosti S!o· enske]
_ 626/2007 Z. z vratnom

;iarina a kol., vydala Žilinská

..,:nom znenf.
_ ·.3 Z.z. o katastri nehnuteľností a o

i;: arnom znení.
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Znalec: Ing. MarcelŠmotlák. PhD. číslo posudku: 196/2021

Zákon č. 212/2018 z. z. ktorým sa mení a doplňa zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastnfckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny_zákon) ~ platnom znení.

Vyhláška úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repubitky č. 87/2013 Z.z:, ktorou s.a mení a
doplňa vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Zz, o k~tastn nehnutelnostf a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v platnom znení.

Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb, v p(atnom znení.
Ďungel K.: Kataster nehnuteľn_?stf, vydala STU v Bratislave, Sta~ebná Faku~ta, USZ v roku 2?03.
ILAVSKÝ, M. - NIČ, M. - MAJDUCH, D.: Ohodnocovanie nehnutelnostf. Bratislava: Vydavatelstvo Mlpress,

2012. 648 s. ISBN 978-80-971021-0-4
Majdúch, D.: Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, ISBN 80-227-

2433-5, v roku 2006.

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
Základné pojmy a definície podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.
Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým
odhadom ich najpravdepodobnejšej cenyku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnu na trhu v podmienkach
voľnej sútaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i
opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia.

a) Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu stavieb
Porovnávacia metóda - Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch
nájmov stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová
plocha, dlžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.

b) Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
Podľa vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v zmysle prílohy č.3 k vyhláške č.
492/2004 Z.z. je možné stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb týmito metódami:
a) porovnaním
b) kombinovanou metódou
c) výnosovou metódou (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos)
d) metódou polohovej diferenciácie

Metóda polohovej diferenciácie:
Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcf a všeobecná hodnota pozemkov mimo zastavaných území
obcí určených na stavbu územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru, právoplatným rozhodnutím o
umiestnení stavby alebo právoplatným stavebným povolením vydaným * spojenom územnom a stavebnom
konaní alebo pozemkov zastavaných hlavnou stavbou sa vypočíta podľa základného vzťahu:
VŠHPOZ = 5 1 VŠHMJ [€]
kde:
5 M výmera pozemku v m2,
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2.
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu:
VŠHMJ = VHMJ. kre [€/m2],
kde:
VHM1 - jednotková východisková hodnota pozemku
kroje koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa podľa vzťahu
kro = kS . kV. kD . kP. kl . kZ .k R,
kde:
ks- koeficientvšeobecnej situácie (0,70 - 2,00)
kv - koeficient intenzity využitia (0,90 - 2,0)
ko - koeficient dopravných vzťahov (0,80 - 1,20)
kP - koeficient obchodnej alebo priemyselnej polohy (0,90 - 2,00)
k, - koeficient druhu pozemku (0,60 - 1,50)
kz - koeficient povyšujúcích faktorov (1,01 - 3,00)
kn - koeficient redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99)

c) Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov
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a/ec: In . Marcel Šmotlák PhD. číslo osudku: 196 20:.

Podľa vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v zmysle prílohy č.3 k vyhláške č.
492/2004 z.z. je možné všeobecnú hodnotu nájmu pozemkov stanovtt porovnávaním, ak sú k dispozícif
relevantné doklady (zmluvy), alebo výpočtom na základe všeobecnej hodnoty (VSH) pozemku podľa vzťahu:

1 k(1 + k ľ 1 [ 2 ]
VŠHNPILJ -VŠHP,.ull1+k)" _1 (1 €/m t rok

kde:
VŠHr.MJ - všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m2},
k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tva""e •
kN - koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktor, sa 100-N)/100, kde N vyjadruje
náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (daň z príjmu v perce--:::-
n - obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla v ínterva e !:..ii! roxov, v závislosti od
ekonomických, polohových a fyzických faktorov.

8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metodiky:
Pre ohodnotenie nehnuteľností je aplikovaná príloha číslo 3 vyhlášky •.:s SR !
všeobecnej hodnoty majetku a literatúra Ohodnocovanie nehnuteľností, M .•os.a
Nič, vydal Miloslav Ilavský- Mlpress v roku 2012, ISBN 978-80-971021-0-4.
Výpočet všeobecnej hodnoty nájmu je urobený porovnávacou metódou. Tuto ~
najpravdepodobnejšej ceny nájmu ku dňu ohodnotenia, ktorú by táto mala dos:a.. _ -
voľnej sútaže, pri poctivej obchodnej transakcii o nájme, keď nájomca aj prená -
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nájmu nie je ovplyvnená ""';--_
Všeobecná hodnota nájmu pozemku bola stanovená výpočtom na základe \'šec-~ec-:
stanovenej metódou polohovej diferenciácie. Vzhľadom na špecifiká hodnotené+c ~- _
prijateľné podklady pre použitie porovnávacej metódy na vyčíslenie hodnoty ,.. í -_
Výpočet všeobecnej hodnoty pozemku porovnávaním, nie je možné vyko-iárzt
nehnuteľnosti nemám k dispozícii preukázateľné a hodnoverné podklady pre pc_,
metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku nie je vhodné z dôvodu, že a¼:::
výnos z prenájmu (inverzný postup výpočtu).
Výpočet bol spracovaný programom HYPO 18.50.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:

bl) V zmysle listu vlastníctva č. 5148 - informatívny, zo dňa 18.05.2'J?l
v evidencii katastra nehnuteľností, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Meste, -

Časť A: Majetková podstata

z. o stanover
- · ~ .dúch, Mila

:~ odha
· enkac

- .7"ično

zapísanú
ia,jedovne:

Parcely registra „C" evidované na katastraloe~
--- PrávnyParcelné

.,
Výmera Druh pozemku Spôsob ~ vzťah

číslo vm2 využitia c-- - --
11280/1 15293 zastavaná plocha a nádvorie 25 C ~
11280/46 591 zastavaná plocha a nádvorie 16 :
11280/48 26 zastavaná plocha a nádvorie 25 1
11280/55 16 zastavaná plocha a nádvorie 25 1
11280/100 426 zastavaná plocha a nádvorie 22 1
11280/103 433 zastavaná_p_locha a nádvorie 16 1 5

v,Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/103 je evido, ...
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, r.
poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

.=.;:nfctva číslo 6420.

~"e ová komunikácia, lesná cesta,
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číslo osudku: 196 2021

25 - Pozemok. na ktorom je postavená ostatná inžinierska sta~ba a j~j súč?sti_,
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova oznacená supisnym číslom
Umiestnenie pozemku:
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

St bav,y
Súpisné Na parcele Druh

Popis stavby Druh chr. Umiestneniečíslo číslo stavby nehn. stavby7768 11280/46 20
17768 11280/57 20
1-Legenda:

Druh stavby:
20 - Iná budova
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby

Por. č. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvaléhopobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu - vlastník
1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR
IČO: 603481 Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Titul nadobudnutia Zámenná zmluva V-2341/2008 zo dňa 8.2.2008.

Účastník právneho vzťahu - Správca
2 Mestská časť Bratislava Nové mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 831 04 SR
IČO: 603317 Spoluvlastnícky podiel: /
Protokol č. 1188 055713 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - pozemky registra C KN parc.č.11280/1,
11280/100, 11280/103, 11280/46, 11280/48, 11280/55 a stavbu súp.č, 7768 na pozemkoch parc.č.11280/46,
1128057 zo dňa 03.12.2013, Z- 11276/14, GP č.1927/2017.

Časť C: Ťarchy
Bez zápisu.
Iné údaje:

1 Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla č. Star - 22/2012 zo dňa 09.01.2012 a č. Star 22/1/2012 zo dňa09.01.2012
1 Zápis GP č.1927/2017, Z-16946/2018
2 Protokol č. 11 88 055713 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - pozemky registra C KN
parc.č.11280/1, 11280/100, 11280/103, 11280/46, 11280/48, 11280/55 a stavbu súp.č.7768 na pozemkoch
parc.č.11280/46, 1128057 zo dňa 03.12.2013, Z- 11276/14, GP č.1927/2017.
Poznámka: Bez zápisu.

b2) V zmysle listu vlastníctva č. 1 - informatívny, zo dňa 18.05.2021 sa jedná o nehnuteľnosť zapísanú
v evidencii katastra nehnuteľností, kú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava IIJ nasledovne:

Časť A: Majetková podstata
Parce IV ree:1stra ,, ' ev1 ovane na atastra ne mapeParcelné Výmera

Druh pozemku Spôsob Druh chr. Umiestnenie Právnyčíslo vm2 využitia nehn. pozemku vzťah11280/57 26 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5

C' "d k , 1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/ 57je evidovaný na liste vlastnfctva čfslo 5148.Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
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Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Časť 8: Vlastníci a iné oprávnené osoby
Por. č. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo ~
pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu - vlastník
1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR
IČO : 603481 Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Titul nadobudnutia Údaje o tituloch nadobudnutia (z dôvodu veľkého objemu úda
listvlastníctva č. 1, priložený v prílohove] časti posudku.

Účastník právneho vzťahu - Nájomca
2 NFŠ, a.s., Sasinkova 5, Bratislava, PSČ 81108, SR
IČO: 50110055 Spoluvlastnícky podiel: /
Titul nadobudnutia Údaje o tituloch nadobudnutia (z dôvodu veľkého objemu úc,
listvlastníctva č. 1, priložený v prílohovej časti posudku.

Účastník právneho vzťahu - Nájomca
3 Trubíniová Valentína, Doc. PhDr. CSc., Rozvodná 19, Bratislava, PSČ 83101, SR
Dátum narodenia: 06.01.1937 Spoluvlastnícky podiel: /
Titul nadobudnutia Zmluva o nájme č. 164/2007 zo dňa 23.05.2007
Kvlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 21965/92 od 01 o:

Účastník právneho vzťahu - Správca
4 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 831 04, SR
IČO: 603317 Spoluvlastnícky podiel:
Protokol č. 1188 055713 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta
práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - pozemky -. ,
11280/57 zo dňa 03.12.2013, Z-11276/14

Účastník právneho vzťahu - Nájomca
5 Tehelné, a.s., Sasinkova 5, Bratislava, PSČ 811 08, SR
IČO: 50109936 Spoluvlastnícky podiel:
Titul nadobudnutia Údaje o tituloch nadobudnutia (z dôvodu veľkého objer-;
list vlastníctva č. 1, priložený v prflohovej časti posudku.

Tituly nadobudnutia LV:
Údaje o tituloch nadobudnutia LV (z dôvodu veľkého objemu údajov) nem,
č. 1, priloženývprílohove] časti posudku.
Časť C: Ťarchy
Údaje o ťarchách (z dôvodu veľkého objemu údajov) neuvádzam, odkaz
prllohove] časti posudku.
Iné údaje: Údaje o iných údajoch (z dôvodu veľkého objemu údajov) r"
1, priložený v prílohovej časti posudku.
Poznámka: Bez zápisu.

---valého

.azujern na

rich

+na

- ctva

'• v

.:-:va č.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná -
zadávateľa posudku Mgr. Jana Biháryová a správcu nehnuteľnost.
orientačné premeranie rozmerov stavby, ktoré sú zázname
fotodokumentácia technického stavu, vybavenia nehnuteľnosti ap

. casti znalca, zástupcu
šetrenia bolo vykonané

• "--: posudku, vyhotovená

d) Porovnanie technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľncsn
K dispozícii boli výkresy stavby v rozsahu pôdorysy, rez. V rár- -
hlavných rozmerov stavby. Predložené výkresy dispozične zo.,
zaznamenaný v časti popis nehnuteľnosti a v prílohách posudku

xnýrn stavom:
colo vykonané kontrolné meranie

_ · _ s {Jtkovému stavu. Skutkový stav je
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e) Porovnanie údajov z katastra nehnuteľností so skutočným stavom: v ,

Poskytnuté prípadne znalcom získané údaje z katastra ne~nuteľnos_tí boli porov~ané so skutocnym ~ta~om.
Právna dokumentácia bola k dispozícii v rozsahu: listy vlastníctva, kópia katastrálnej mapy. Porovna~fm údajov z
katastra a skutočnosti je možné konštatovať: Budova s.č. 7768, na pare. č.11280/~6,57, a pozemok p.~.11280/46,
k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, sú z~písané na,LVc. 51~8, pozemok p.c. 11280/57:
k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, Je za?fsany na LV c. 1. Budova a pozemky su
zakreslené v katastrálnej mape. Údaje z katastra sú v súlade so skutkovym stavom.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
• Budova s.č. 7768, na pare. č. 11280/46,57, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na

LV č. 5148,
• pozemok p.č.11280/46, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na LV č. 5148,
• pozemok p.č. 11280/57, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na LV č. 1.

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
• pozemky p.č. 11280/1,48,55,100,103, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava 111, na LV

č. 5148.

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

2.1.1 Budova s.č. 7768, na p.č. 11280/46,57, k.ú. Nové Mesto
Popis stavby:
Budova s.č. 7768, na p.č. 11280/46,57, kú. Nové Mesto sa nachádza v hlavnom meste Bratislava, mestská časť
Nové Mesto, na ulici Kalinčiakova. Objektv minulosti slúžil ako sociálno-prevádzková budova ku cyklistickej dráhe,
ktorá sa nachádzala hneď vedľa objektu a kt je už v súčasnosti odstránená a nahradená parkom. V budove sa
nachádzali komentátorské miestnosti so zázemím (šatne, soc. zariadenia, sklady, kotolňa a pod.). V súčasnosti nie
je schopný riadneho a bezpečného užívania, nie je udržiavaný, je v zlom technickom stave, s výraznými stopami
po vandalizme od neprispôsobivých skupín obyvateľstva. Jeho ďalšie využívanie si preto vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu. Objekt bol v minulosti napojený na inžinierske siete (elektrina, voda, plyn, kanalizácia), v
súčasnosti je objekt od všetkých uvedených médií odstavený.

Konštrukčná charakteristika a technický popis vyhotovenia v čase obhliadky
Technický stav nehnuteľnosti v čase obhliadky odzrkadľuje skutočnosť, že daná budova je momentálne opustená,
neudržiavaná, neslúži svojmu účelu, neinvestuje sa do nej a je poškodená vplyvom poveternostných podmienok a
vandalizmom od neprispôsobivých spoluobčanov. V čase obhliadky boli zjavné stopy vandalizmu, znehodnotenia
a objekt v súčasnosti nie je schopný riadneho a bezpečného užívania. Jednotlivé konštrukčné časti stavby, kt sa v
čase obhliadky na stavbe už nenachádzali, hodnotím v štandardnom vyhotovení, ktoré zodpovedá technologickej
úrovni v čase výstavby. Budova má jedno polozapustené podzemné podlažie a jedno nadzemné podlažie. Objektje
založený na bet základových pásoch a pätkách. Nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónového skeletu s
výplňovým murivom. Stropy sú monolitické železobetónové. Vnútorné priečky sú murované z tehlového muriva
(poškodené na viacerých miestach). Strecha je plochá s krytinou z natavovaných asfaltových pásov (krytina je
zrejme poškodená - viditeľné známky zatekania do objektu). Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.
Objekt má bleskozvod. Okná sú drevené, zasklenné steny na balkóne a vo vstupe sú plastové (z velkej časti
porozbíjané). Schodisko je dvojramenné, železobetónové, s povrchovou úpravou schodov z ker. dlažby. Výťahy sa
v budove nenachádzajú. Povrchové úpravy stien sú vápenné omietky, v hygienických priestoroch je na stenách
keramickýobklad (opadané omietky a obklady). Podlahy sú prevažne z ker. dlažby (na viacerých miestach rozbitá
alebo uvoľnená) a PVC (značne poškodené na viacerých miestach). Hygienické zariadenia predpokladám
štandardného dobového vyhotovenia (všetky sú demontované). Vnútorné dvere boli hladké plné a presklenné
(demontované), zárubne sú kovové zamurované. Vonkajšia úprava povrchov je omietkou na báze silikátových
hmôt Vykurovanie a zásobovanie teplou vodou bolo riešené centrálne z kotolne (zariadenie demontované).
Elektroinštalácia pozostávala zo svetelných a zásuvkových obvodov (zástrčky, svietidlá a rozvody povytrhávané).
Súčasné poškodenie jednotlivých stavebných konštrukcií je vo výpočte vyjadrené konkrétnou percentuálnou
hodnotou.
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Životnosť a opotrebenie:
Znalcovi bolo poskytnuté Kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že stavba bola daná do užívania v roku 1<
Doklad bol vydaný Okresným úradom Bratislava III, odbor životnéan prcsr-edía ako príslušným stavebr
úradom I. stupňa. Predpokladaná základná životnosť objektu je 60 ro<O\ ,-z: . om na skutkový stav.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO: 801 59 budovy pre telovýchovu - ostatné
KS: 2165 Budovy na šport

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet

ZákJady
(10,3 6*41,6 5+1,85*6,55+0 ,4*1,2)*0 ,2 5+(3,15*5,84)*O,15

Spodná stavba
(10,3 6*41,65+1,85*6,55+0,4*1,2)*3 ,3 7

Vrchná stavba

(10,36*4l,65+0,56*2,5+(3,6+2,1)*O ,9/2 *11)*3,3+(3,l 5*5,84)*3,0+ (3,15*5,!½ •

Zastrešenie
(11,2 6*41,65+0,56*2,5-0,9 *O,9/2 *2) *0,15+(3,15 *5,84)*0,15

Ostatné

(3 ,0*41,65-(3,6+2, 1) *O,9/2 *11)*1,0

(18,87*0,86)*2,0+(13,4*0,93)*2,0

Obstavaný priestor [m,

113,

1496,

1583,1

73,:

96,í

57.~
Obstavaný priestor stavbycelkom 3 420,6

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ: RU= 2 349 / 30,1260 = -
Koeficient konštrukcie: k« = 1,158 (monolítícz

V očet koeficientu loch a konštrukčne· '•
Podlažie Číslo ZP [m2)

Podzemné

Nadzemné

1 10,36*41,65+ 1,85*6,55+0,4*1,2

l (10,36*41,65+0,56*2,5+(3,6+2,l)*
o,9 /2*11)+(3,15*5,84)

444,09

479,51 R~·

ih [m
3,3

- '30

Priemerná zastavaná plocha: (444,09 + 479,51) / 2 =
Priemerná výška podlaží: (444,09 * 3,37 + 479,:i: •

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: ku=
Koeficientvplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k =

V' očet a určenie koeficientu

Cenovj edný Cenový
Cenový Úprava podiel

Číslo Názov podiel RU Koef. podielu podiel _ prvku hodnotene
[%] cp1 štand. ks; cp; * ks; hodnotem; poškod. poškodene

stavby [ (%] stavb o/o
Konštrukcie podľa
RU

1 Základy vrát
7,00 1,00 7,00 1,0· 0,00 13,26zemných prác

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 18. 0,91 32,39

3 Stropy 10,00 1,00 10,00 101 0,00 18,94

4 Zastrešenie bez
9,00 1,00 9,00 9C9 o 0,00 17,04krytiny
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5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 3,03 50 1,52 2,84

6 Klampiarske 1,00 1,00 1,00 1,01 50 0,51 0,95
konštrukcie

7 úpravy vnútorných 6,00 1,00 6,00 6,06 95 5,76 0,57
povrchov

8 Úpravy vonkajších 3,00 1,00 3,00 3,03 20 0,61 4,54povrchov

9 Vnútorné 2,00 1,00 2,00 2,02 20 0,40 3,03keramické obklady
10 Schody 3,00 1,00 3,00 3,03 30 0,91 3,98
11 Dvere 3,00 1,00 3,00 3,03 100 3,03 0,00
12 Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00
13 Okná 5,00 1,00 5,00 5,05 100 5,05 0,00
14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 3,03 90 2,73 0,57
15 Vykurovanie 4,00 1,00 4,00 4,04 100 4,04 0,00
16 Elektroinštalácia 5,00 1,00 5,00 5,05 100 5,05 0,00
17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,01 25 0,25 1,42
18 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,02 95 1,92 0,19
19 Vnútorná

2,00 1,00 2,00 2,02 95 1,92 0,19kanalizácia
20 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,01 95 0,96 0,09
21 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 2,02 100 2,02 0,00
22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00
23 Hygienické 3,00 1,00 3,00 3,03 100 3,03 0,00zariadenia a WC
24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00
25 Ostatné 6,00 1,00 6,00 6,06 100 6,06 0,00

Jspolu 1 100,00 1 1 99,00 1 100,00 1 1 46,68 1 100,00

Poškodenosť stavby: 46,68%

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv = 99,00 / 100 = 0,9900
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcľ = 2,558
Koeficientvyjadrujúci územný vplyv: k\1 = 1,10
Východisková hodnota na MJ: VH =RU* kci. * kv * kzr * kvr * kK * kM (€/m3)

VH = 77,97 €/m3 * 2,558 * 0,9900 * 0,9720 * 0,9306 * 1,158 * 1,10
VH = 227,5065 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov J Začiatok užívania J V [rok] 1 T [rok] 1 Z [rok] 1 0(%] 1 TS [%]
Budova s.č, 7768, na p.č.
11280/46,5 7, kú. Nové 1997 24 36 60 40,00 60,00Mesto

VfCHODISKOVAATECHNICKA HODNOTA
Názov 1 Výpočet 1 Hodnota[€)

Východisková hodnom
227,5065 €/m3 * 3420,69 mJ 778 229,21nepoškodenej stavby

Poškodenosť -46,68 % z 778 229,21 -363 277,40
Východisková hodnom

414 951,81poškodenej stavby
Technická hodnota 60,00 % z 414 951,81 € 248 971,09
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Bratislava je najväčším a súčasne hlavným mestom Slovenskej repi.z ·~· a spadá do Bratislavského k
to sídlo vlády, prezidenta a parlamentu, centrum kultúry a vzdelanosti, sídle - v::--zít. centrum histórie au
ako aj biznisu, mesto pracovných príležitostí a nákupných možností, záh·- a s .ž.eb. V meste je vybuc
kompletná technická infraštruktúra. Má medzinárodnú vlakovú, autobuse e-:::-.:r{ú dopravu. V rámci
premáva mestská hromadná doprava, ktorá spája jednotlivé okresy a mes:s;.... ,:zs::::,. Bratislava má päť okr
17 mestských častí. Podľa štatistických údajov z roku 2004 má Bratíslava _::es- stí 426 tisíc obyvat
rozlohu 367,6 km2. Leží v nadmorskej výške od 126 mn. m. (Čunovo) pc 5!L - - - Devínska Kobyla). J·
z okresov je aj Bratislava III. Má rozlohu 74,67 km2, žije tu 63 081 obyvats - -emá hustota zaľudn
845 obyvateľov na km2 (údaje k 31.12.2014). Nachádza sa v severovýctx.-- :.s;.awa svojou veľl
aj počtom obyvateľov je druhým najmenším okresom bratislavským o- _-~ čzerní sa nachác
mestské časti -Nové Mesto, Rača, Vajnory. Nové Mesto je mestská čas: ?-_ :'<! \' oxrese Bratisl
Zaberá severovýchodnú časť Bratislavy a jeho územie tvorí na severe a s~ r= rr-asív Malých
a na severovýchode a juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace r:- c a bývalým rar
Dunaja. V mestskej časti sa nachádza prvé moderné nákupné centrum ,... S: ,... :yCenter. Je
s obchodnou a obytnou zástavbou sídliskového charakteru s občíans- "~l :a má V)
prístupnosť do centra mesta po ulici Račianska alebo Vajnorská.

Ohodnocovaná budova s.č. 7768 je situovaná na p.č, 11280/46.5-
Nachádza sa v zastavanom území obce, na ulici Kalinčiakova, v zástavt ,
vybavenosti a administratívnych a prevádzkových budov. V tesnej blíz.
futbalový štadión, Národné tenisové centrum, Základná škola s r
nehnuteľností sa nachádzajú prípojky IS • voda, kanalizácia, plyn =-~
hodnotím ako pre Bratislavu dostupnú a kompletnú, tj. železnica, a~.
lodná doprava. V meste Bratislava sa nachádza kompletná občianska -

Situácia širších vzťahov:

i:ast Nové
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-= .s-co, zimný ši
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b) Analýza využitia nehnuteľností: . . .
Hodnotená nehnuteľnosť - Budova s.č, 7768, kú. Nové Mesto nie je v súčasnosti využfvaná,Je v zlom_ technick~~
stave a neslúži svojmu účelu. V minulosti slúžila na ako sociálno-prevádzková budova ku cyklistic~eJ dráhe. K JeJ
ďalšiemu využitiu je nevyhnutná kompletná rekonštrukcia. Využitie ohodnocovaných pozemkov p.c. 11280/46,57
je v súčasnosti dané skutkovým stavom, ako zastavané pozemky budovou s.č, 7768.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: .
Pri obhliadke bolo zistené značné znehodnotenie budovy s.č. 7768, k.ú, Nové Mesto, pravdepodobne vandalizmus
od konfliktných - neprispôsobivých skupín obyvateľstva. Stavba je v neudržiavanom stave, pre jej ďalšie užívanie
vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Ovzdušie bez zisteného zaťaženia od priemyselných objektov. Na
nehnuteľnosti nie sú známe žiadne ťarchy ani vecné bremená.

3.1POZEMKY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 Pozemky p.č, 11280/46,57, k.ú. Nové Mesto
POPIS

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra "C" KN p.č, 11280/46,57. Pozemky sa nachádzajú v hlavnom meste
SR Bratislava, k.ú, Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III. V zmysle LV č. 5148 je pozemok p.č,
11280/46 identifikovaný ako zastavaná plocha a nádvorie. Vzmysle LV č. 1 je pozemok p.č, 11280/57
identifikovaný ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce. Okolitú
zástavbu na susedných parcelách tvoria prevádzkové stavby, bytové domy a občianska vybavenosť. Pozemky sú
umiestnené v rovinatom teréne, s možnosťou prístupu z verejnej komunikácie na ul. Kalinčiakova. Zástavka MHD
(autobus, trolejbus, električka) je cca do 5 min. pešej chôdze. Technická infraštruktúra spočíva v možnosti
napojenia na elektrinu, vodu, plyn, kanalizáciu, telefón, internet Záujem o kúpu pozemkov v lokalite pretrváva,
záujem je najmä o pozemky na IBV a pozemky s možnosťou vysokého využitia (viacpodlažné polyfunkčné domy).Povyšujúci faktor je v danom prípade dôvodný z titulu záujmu.

Parcela
1 Druh pozemku / Spolu · / Spoluvlastnícky áv z [ 21~merajm2J podiel ymera m11280/46

zastavaná plocha a nádvorie
591,00 1/1 591,0011280/57

zastavaná plocha a nádvorie
26,00 1/1 26,00Spolu výmera./

j 1 1 617,00Obec:
Východisková hodnota: Bratislava

VH\11 = 66,39 €/m2

Označenie a názov
koeficientu _/ Hodnotenie

S. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 OOO do 100 OOO
obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 OOO obyvateľov, luxusné obytné oblasti
s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v
dosahu miest nad 100 OOO obyvateľov
5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným

kv ryba~~m, . .. .
k fi . t. t . "·t· - rekreacné stavby na rncl1VJduálnu rekreáciu,oe 1c1en m en21ty ryuz1 ia , . v v

- nebytovc stavby pre pnemysel, dopravu, skolstvo, zdravotníctvo, sport soštandardným rybavením

ks
koeficient všeobecnej

situácie

ko
koeficient dopravných

vzťahov
ú> 

koeficient funkčného
využitia územia

k,
koeficienttcchnickej

infraštruktúrypozemku
kz

koeficient poryšujúcich
faktorov

4. pozemky v mestách s možnosťou využítra mestskej hromadnej dopravy

2. zmiešané územie s prevahou občianskej rybavenosti (obchodná poloha abyty)

4. veľmi dobrá rybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejnýchsietJ1

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v
zvýšenej východiskovej hodnote

1
Hodnota

koeficientu

1,50

1,05

1,00

1,30

1,50

1,50
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ka
koeficient redukujúcich O. nevyskytuje sa

faktorov

1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kpo = 1,50 * 1,05 * 1,00 * 1,30 · _ - • - • .. ~J

jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/r- •

4,601

305,85 €/n

VYHODNOTENIE
Názov 1 Výpočet Všeobecná hodnota[€]

parcela č. 11280/46
parcela č. 11280/57

591,00 m2 * 305,85 €/m2 * 1. _

26,00 mz * 305,85 €/m2 * 1/1

180 757.
7 952,

Spolu 1 188709,,

4. NÁJMY
Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie Je po;
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, z.::
a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohoc -
Hlavné faktory porovnávania:
a) ekonomické (dátum, spôsob platby a pod.),
b) polohové (miesto, lokalita,atraktivita a pod.),
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, prfs...

Podklady na porovnanie (nájomné zmluvy, prípadne ponuky realitr ...
Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych oke
predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúce

Ponuky nájmu stavieb boli čerpané z verejne prístupných interneto·. _
boli vybrané vzhľadom na ich polohu v rámci obce, veľkosť prenajírn..:....

"' troch nájmov stavi
-ová plocha, dlžka, 1

entíftkovatel
-, vzťah me

etne pom
+a pod.

4.1 NÁJOM STAVIEB POROVNANÍM

4.1.1 Budova s.č. 7768, na p.č. 11280/46,57, k.ú,
Popis stavby:
Budova s.č. 7768, na p.č. 11280/46,57, k.ú. Nové Mesto sa nachádza
Nové Mesto, na ulici Kalinčiakova. Objekt v minulosti slúžil ako sociálne
ktorá sa nachádzala hneď vedľa objektu a kt je už v súčasnosti ods:.:-
nachádzali komentátorské miestnosti so zázemím (šatne, soc. zariade -
je schopný riadneho a bezpečného užívania, nie je udržiavaný, je v z.: -
po vandalizme od neprispôsobivých skupín obyvateľstva. Jeho ďalš =
rekonštrukciu. Objekt bol v minulosti napojený na inžinierske s, ..
súčasnosti je objekt od všetkých uvedených médií odstavený.

:-nestská i
,.. .sticke] dr.

- .::m. V budov,
. V súčasnosti

_ 5 -yraznýmí stop
-vžaduie kompk

pÍyn, kanalizácia

Konštrukčná charakteristika a technický popis vyhotovenia v čase ----~
Technický stav nehnuteľnosti v čase obhliadky odzrkadľuje skutočnos: c momentálne opus1
neudržiavaná, neslúži svojmu účelu, neinvestuje sa do nej a je poškode : -==ernostných podmier
vandalizmom od neprispôsobivých spoluobčanov. V čase obhliadky bc - - -mdalízmu, znehodno1
a objekt v súčasnosti nie je schopný riadneho a bezpečného užívania -_ - :: Kompletnej rekonštru
Budova má jedno polozapustené podzemné podlažie a jedno nadze - _ = Objekt je založený na
základových pásoch a pätkách. Nosná konštrukcia pozostáva zo železot e _ • celetu s výplňovým muri
Stropy sú monolitické železobetónové. Vnútorné priečky sú mura· - _ = cvého muriva (poškoden
viacerých miestach). Strecha je plochá s krytinou z natavovaných asfa.t, _ , ..ľ.' (krytina je zrejme poško
- viditeľné známky zatekania do objektu). Klampiarske konštrukcie sú::~- ,aného plechu. Okná sú dre·
zasklenné steny na balkóne a vo vstupe sú plastové (z velkej čast, ~c:--:::zb [ané). Schodisko je dvojram

Strana 12



Znalec: Ing. MarcelŠmotlák. PhD. číslo posudku: 196/2021

železobetónové, s povrchovou úpravou schodov z ker. dlažby. Výťahy sa v bu?o~e nenachádzajú. _Pov'.chové
úpravy stien sú vápenné omietky, v hygienických priestoroch je na stenach k~ram1cký obkl~d (opadane om1etry a
obklady). Podlahy sú prevažne z ker. dlažby (na viacerých miestach roz~1tá alebo uvol nená) a PVC (znacne
poškodené na viacerých miestach). Hygienické zariadenia predpokladám štandardného dobového vyh_otovern~
(všetky sú demontované). Vnútorné dvere boli hladké plné a pr_e~klenn~ (demontované), zá~ubne su kovove
zamurované. Vonkajšia úprava povrchov je omietkou na báze sllíkátových hmôt Vykurovaníe a zásobovanie
teplou vodou bolo riešené centrálne z kotolne (zariadenie demontované). Elektroinštalácia pozostávala zo
svetelných a zásuvkových obvodov (zástrčky, svietidlá a rozvody povytrhávané).

Životnosť a opotrebenie:
Znalcovi bolo poskytnuté Kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že stavba bola daná do užívania v roku 1997.
Doklad bol vydaný Okresným úradom Bratislava lll, odbor životného prostredia ako príslušným stavebným
úradom 1. stupňa. Predpokladaná základná životnosť objektu je 60 rokov vzhľadom na skutkový stav.

Počet MJ stavby: 738,00 m2 UP

4.1.1.2 Zoznam porovnávaných nájmov stavieb
a) Polyfunkčný objekt na prenájom, BA-m.č. Nové Mesto
Ponúkame na prenájom polyfunkčný objektv Bratislave - m.č. Nové Mesto. Lokalita: širšie centrum mesta,
mestská časť Nové Mesto, v blfzkosti Vajnorskej ulice. Úžitková plocha: cca 800 m2 v členení na administratívnu
časť a obchodnú časť. Obchodná časť pozostáva z obchodného priestoru o ploche cca 305 m2. Výklady do ulice.
Priestor je otvorený, bez delenia priečkami. K priestoru prislúcha sklad cca 9 m2, dámske a pánske toalety.
Zásobovanie cez nakladaciu rampu. Administratívna časť pozostáva z 9 kancelárií, 2x zasadacia miestnosť, 4x
toaleta, serverovňa, technická miestnosť, kuchynka, chodba. Priestory sú kompletne zrekonštruované a
pripravené na užívanie. Kúrenie je radiátormi pripojenými na el. kotol. Obchodný priestor je klimatizovaný,
pripojený na alarm. K objektu prislúcha cca 35 parkovacích miest pozdÍž objektu.

Druh dokladu:
Identifikácia dokladu:
Dátumk dokladu:
Počet MJ stavieb:
Cena nájmu podľa dokladu:
Nájomné na MJ:

Ponuka z internetu
400
19.5.2021
800,00 m2 UP
88 800,00 €/rok
111,00 €/m2 UP/rok

b) PRENÁJOM výrobno-admin. budova, BA III, Nové Mesto, 619 m2
Spoločnosť LEXXUS a.s. ponúka na prenájom administratívno - výrobný objekt so služobným bytom po kvalitnej
rekonštrukcii na Odborárskej ulici, BA III., Nové Mesto v uzavretom a stráženom areáli.
POPIS:
Prízemie:
101 vstupná časť so schodiskom (16,60 m2), 102 príručný sklad (2,10 m2), 103 šatňa (13,51 m2), 104 sklad
(8,25 m2), 105 WC ženy (3,12 m2), 106 WC muží (1,60 m2), 107 (spoločný komunikačný priestor (8 m2), 108
kuchynka (16,50 m2), 109 sklad (17,88 m2), 110 výrobný priestor (70,68 m2), 111 výrobný priestor (37,35 m2),
112 výrobný priestor (84,28 m2), 113 výrobný priestor (27,20 m2), 114 sklad (13,13 m2).
SPOLU prízemie: 320,19 m2.
1. poschodie:
201 schodisko (10,38 m2), 202 byt- predsieň (2,94 m2), 203 byt- obývacia izba (20,23 m2), 204 byt- kuchynka
(3,84 m2), 205 byt- kúpeľňa+ WC (3,74 m2), 206 otvorený administratívny priestor (open space 87,38 m2), WC
ženy (3,89 m2), WC muži (11,56 m2), 209 kuchynská linka (0,79 m2), 210 rokovacia miestnosť (16,40 m2), 211
kancelária (30 m2), 212 kancelária (18,80 m2), 213 rokovacia miestnosť (22,58 m2), 214 predsieň (2,60 m2),
215 kotolňa K.02 (4,07 m2), 216 sklad (60,04 m2).
SPOLU poschodie: 299,24 m2. Celý objekt prešiel kvalitnou nadštandardnou rekonštrukciou : plastové okná,
nová fasáda, znížené sadrokartónové stropy, koberce, inteligetné digitálne termostaty na radiátoroch,
kllmatízácía, nová sanita na toaletách, atď. Strážený areál s vrátnicou a vstupnou rampou, dobrý manipulačný
priestor pre nákladné autá za objektom, výborná logistika a dopravné napojenie na Vajnorskú alebo Račiansku
ulicu, v blízkosti MHD a možnosti stravovania v bezprostrednej blízkosti. Objekt je vhodný pre spoločnosť ,ktorá
hľadá kombináciu výrobných priestorov priamo prepojenú s administratívnou časťou respektfve sídlom firmy v
širšom centre Bratislavy s výbornou strategickou polohou. Objektje voľný a k dispozícii.
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Druh dokladu:
Identifikácia dokladu:
Dátum k dokladu:
Počet MJ stavieb:
Cena nájmu podľa dokladu:
Nájomné na MJ:

Ponuka z internetu
GR-557
19.5.2021
619,43 m2 UP
48 000,00 €/rok
77,49 €/m2 UP/rok

c) Sklad, obchodné a administratívne priestory takmer v strede mesta
Na rohu Budyšínskej a Tehelnej ulice ponúkame na prenájom obchodný •
administratívny priestor a sklad so vstupom z Tehelnej ulice. Sklad má s -
nákladné vozidlá. Výmera sklad a kancelárie: 360 m2. Výmera obchodu. --
400 m2. Priestor je ideálny, ako sídlo firmy. Budova je po kompletnej re
kotol a zabudovanú vzduchotechniku. Cena: 12 EUR/m2/mesiac + PN a E -

Druh dokladu:
Identifikácia dokladu:
Dátum k dokladu:
Počet MJ stavieb:
Cena nájmu podľa dokladu:
Nájomné na MJ:

Ponuka z internetu
11767986
7.5.2021
760,00 m2 UP
56 640,00 €/rok
74,53 €/m2 UP/rok

d) PRENÁJOM* Objekt na podnikanie* Bratislava* Vyhľadávaná Ie
Ponúkame Vám lukratívne len u nás, novo skolaudovaný objekt na pod
firmy. Objekt s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím s u.'.:.
pozemku 363m2 sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite Ružinova. Parkc
osobných vozidiel. Pozemok je oplotený a vstup cez automatickú bránu
zeleň s automatickým závlahovým systémom. Celý objekt je zabezpečer
je plynový kotol Viessmann, kombinovaný- radiátory a podlahové kúre·
klimatizácia a na oknách sú elektrické žalúzie. V suteréne je v miestnos:..
podnikanie: predpríprava pre kuchyňu, krb, alarm, kamerový systém.".

?..- ....ovú rampu pre
~ , presklennírn do ulice

tredné kúrenie, vlastn,

é účely/ sídlo
r-2 a plochou
-Ku pre až 5
-anná terasa a
- vykurovania
_dza
e objektu na
150e.

Druh dokladu:
Identifikácia dokladu:
Dátum k dokladu:
Počet MJ stavieb:
Cena nájmu podľa dokladu:
Nájomné na MJ:

Ponuka z internetu
4291172
19.5.2021
200,00 m2 UP
35 988,00 €/rok
179,94€/m2 UP/rok

e) Prenájom: *MAXEN*, Administratívna budova, 2 podlažia, 471 m
ms.Bratlslava II - Ružinov
MAXEN Reality Centrum ponúka na prenájom v srdci mestskej biznis z;.
Apollo Business Center 2 a BBC dvojpodlažný administratívny objekt,.·. -
zrekonštrukciou. Celkovo ponúka 19 samostatných kancelárskych pries:
priestory. Budova má novú fasádu, plastové okná, celoplošné koberce.r
pozemok, ktorý poskytuje 8 parkovacfch miest. Vjazd na pozemok [e rnc:
pozdlž objektu. Ďalšie parkovanie je možné v susednom parkovacom de - _
blízkosti. Celková podlahová plocha: 497,00 m2. Celková interiérová pre:
celkom: 669,00 m2. Stav nehnuteľnosti: po rekonštrukciiVybavenie: šta
okná, nové interiérové dvere)Prevažujúca konštrukcia objektu: železob, ·
2017Počet nadzemných podlaží: 2 Počet podzemných podlaží: lPočet i: •
plynové kúrenie, radiátoryElektrický prúd: 220/380 V. Cena: 4 OOO,- E:."'
energií.

- omplexmi
- ·-:1pletnou

__ , 4 skladové
·. a taktiež

- ckú závoru
_ .... v tesnej

- era pozemku
;~ nové plastové
::onej rekonštrukcie:

_ g Zdroj tepla: vlastné
:·:u aj pozemok, bez

Druh dokladu:
Identifikácia dokladu:
Dátum k dokladu:
Počet MJ stavieb:
Cena nájmu podľa dokladu:
Nájomné na MJ:

Ponuka z internetu
5904
19.5.2021
497,00 m2 UP
48 000,00 €/rok
96,58 €/m2 UP/rok
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4.1.1.3 Výpočet nájmu stavby
Všeobecné kritériá porovnávania stavby:
Ekonomické faktory:
druh porovnateľnej ceny
- nájomná zmluva,
- ponuka realitných kancelárii

Dátum nájmu
- ponuky musia byť vždy aktuálne

Polohové faktory:
Poloha stavby k danej obci - vzťah k centru obce
- obchodné centrá, hlavné ulice
- časti obce mimo obchodného centra, hlavných ulíc
- časti obce vhodné k bývaniu, situované na okraji obce
- časti obce nevhodné k bývaniu, situované na okraji obce
- samostatne stojaci objekt, kt vzdialenosť od súvislej zástavby obce je >1 OOO m

Kvalita životného prostredia v okolí nehnuteľnosti
- bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, bez nadmernej hlučnosti
- bežný hluk a prašnosť od dopravy
- zvýšená hlučnosť a prašnosť v dôsledku intenzívnej dopravy
- zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie alebo zápach
- vysoká hlučnosť a prašnosť, intenzívne nebezpečné exhalácie, znečistenie spodných vôd

Doprava v okolí nehnuteľnosti
- autobus, miestna doprava v dosahu do 10 minút pešej chôdze
- autobus, miestna doprava v dosahu do 15 minút pešej chôdze
- autobus, miestna doprava v dosahu nad 15 minút pešej chôdze

Typ nehnuteľnosti
- veľmi priaznivý- s vlastným parkoviskom a dvorom
- priaznivý typ - s vlastným parkoviskom
- priemerný- bez vlastného parkoviska
- nevhodný- s nevhodným dispozičným riešením pre daný účel využitia

Konštrukčné a fyzické faktory:
Atraktivita stavby pre prenájom
- budova určená pre obchod a prevádzku
- budova určená na výrobné účely
- budova určená na skladovanie
- nízka atraktivita (suterénne priestory s nízkym využitím, budova určená na špecifické využitie)

Vybavenosť technickej infraštruktúry
- nízka vybavenosť (napr. elektrina,)
- dobrá vybavenosť (napr. elektrina, kanalizácia, voda)
- výborná vybavenosť (napr. elektrina, kanalizácia, voda, plyn, internet, telefón, centrálne kúrenie)

Technický stav nehnuteľnosti
- veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť
- nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu
- nehnuteľnosť vyžaduje opravu
- nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu

Doplnková vybavenosť (napr. klimatizácia, vzduchotechnika, výťah, zabezpečovacie zariadenie, kúrenie a pod.)- nadštandard
- štandard
- podštandard
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číslo osudku: 9 2_
Znalec: In . Marcel šmo lák h .

Názov

a) Polyfunkčný objekt
na prenájom, BA-m.č.

Nové Mesto

c) Sklad, obchodné a
administratívne

priestorytakmer\
strede mesta!!!

Nájomné (bez energií) [€/rokl
Nájomné na Ml [€/m2 UP/rok}

88 800,00
111,00

56 640,00
74,53

Hodnotenie faktorov

Druh porovnateľnej ceny

Dátum nájmu

Poloha stavby k danej obci

Kvalita životného prostredia

Doprava v okolí nehnuteľnosti

Typ nehnuteľnosti

Atraktivita stavby pre prenájom

Vybavenosť technickej infraštruktúry

Technický stav nehnuteľnosti

bavenosť

- 3,00%
horšie

± 0,00 %
zhoda

± 0,00%
zhoda

± 0,00 %
zhoda

± 0,00 %
zhoda

- 10,00%
horšie

- 8,00%
horšie

± 0,00 %
zhoda

- 60,00 %
horšie

- 13,00%
horšie

- 94,00 %

- 3,00 %
horšie

± 0,00%
zhoda

± 0,00%
zhoda

± 0,00 %
zhoda

± 0,00%
zhoda

± 0,00 %
zhoda

- 8,00%
horšie

± 0,00 %
zhoda

- 60,00 %
horšie

- 14,00%
horšie

- 85,00 %

Nájomné upravené o vplyvy faktorov
€ 1112 UP rok

6,66
11,18

Názov

d) PRENÁJOM * Objektn..
podnikanie * Bratislava

Vyhľadávaná lokalita RI.IŽlr.

!XEN*,
2 podlaž
- miest,

wa II-

Nájomné (bez energií) (€/rokl
Nájomné na Ml (€/m2 UP/rokl

35 988,00
179,94

Hodnotenie faktorov

Druh porovnateľnej ceny

Dáu1m nájmu

Poloha stavby k danej obci

Kvalita životného prostredia

Doprava v okolí nehnuteľnosti

Typ nehnuteľnosti

Atraktivita stavby pre prenájom

Vybavenosť technickej infraštruktúry

Technický stav nehnuteľnosti

- 3,00%
horšie

± 0,00 %
zhoda

± 0,00%
zhoda

± 0,00 %
zhoda

± 0,00%
zhoda

- 10,00 %
horšie

- 8,00 %
horšie

± 0,00 %
zhoda

- 60,00%
horšie

- 14,00%
horšie

:J ýPro 
,cla
::io%
da

:: _ 00 %
,.hada

.: G,00%
zhoda

- 10,00%
horšie

- 8,00%
horšie

± 0,00%
zhoda

- 60,00%
horšie

- 10,00%
horšie

Doplnková vybavenosť
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číslo posu,ľl•1,- l :i61?. ?1

Znalec: Ing. Marcel šrnodák PhD.

Spolu: 1 - 95,00 % 1
· 91,00 % 1

Vyhodnotenie 1
1

Nájomné upra•:ené o vplyvy faktorov 9,00
8,69

€/m2 UP/ro:ikl
Priemerná nájomná hodnota 1

1 9,59 €/m2 UP/rok

VYHODNOTESIE
Názov 1

Výpočet 1
Hodnota

Nájomná hodnota na mernú jednotku
Nájom stavby stanovený porovnaním

VŠHN = 738 mz UP* 9,59 €/m2 UP/rok

9,59 €/m2 UP/rok
7 077,42 €/rok

4.2 NÁJOM POZEMKOV VÝPOČTOM
4.2.1 Pozemky p.č. 11280/46,57, k.ú. Nové Mesto
Všeobecnú hodnotu ročného nájmu za pozemok je možné stanoviť na báze jeho všeobecnej hodnoty, alebo
porovnávaním. Vzhľadom na špecifiká hodnoteného pozemku, nie sú dostupné prijateľné podklady pre použitie
porovnávace; metódy na vyčíslenie hodnoty nájmu predmetného pozemku. Vychádzajúc zo všeobecnej hodnoty
pozemku sa všeobecná hodnota nájmu pozemku stanoví nasledujúcim výpočtom:

• r k(1 _, k)" j
VSHNPIIJ - VŠHp//JI -- kN_(11- k)" 1

kde:
VŠHP" - všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku [€/m2],
k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
k\ - koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná (lOO+N)/100, kde N vyjadruje
náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách),
n - obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla v intervale 15 až 40 rokov, v závislosti od

ekonomických, polohových a fyzických faktorov.

Obdobie predpokladanej návratnosti je v platnej legislatíve stanovené v intervale 15-40 rokov. V aktuálne platnej
legislatíve nie sú uvádzané podmienky alebo metodické postupy pre stanovenie objektívnej dlžky investície.
Určenie dlžky obdobia je na voľbe znalca, má však byť určené v závislosti od ekonomických, polohových a
fyzických faktorov. Pri stanovení výšky hodnoty ročného nájmu uvažujem dobu návratnosti investície 25 rokov,
teda v strede možného intervalu. Dôvodom pre stanovenie takejto doby je pomerne dobrá poloha pozemku, na
druhej strane je tu však negatívny vplyv dlhodobého účelu využitia. Pri určení úrokovej miery sa používa rozpätie
obmedzené dole základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky a hore úrokovými sadzbami
termínovaných vkladov v peňažných ústavoch. Úroková miera bola stanovená do výpočtu na základe zistených
publikovaných aktuálnych úrokových sadzieb komerčných bánk, podľa štatistických údajov NBS (www.nbs.sk),
ako priemerná hodnota pre obdobie posledných známych 12 mesiacov z vkladov. Daňové zaťaženie je uvažované
vo výške 21o/o pre právnické osoby v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmysle neskorších

predpisov.

VŠH m2 pozemku polohovou diferenciáciou:
Obdobie predpokladanej návratnosti investície:
úroková miera:
Daň z príjmu:
Koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie:
Počet MJ pozemku:

Nájom za rok na m2:

Nájom za rok spolu:

305,850€
25 rokov
0,01%
21 %
1,21
617,00 m2

- [(1 + k)n * k]
VSHNPMJ=VŠHpozMJ * *kn(1 + k)n - 1

-H
5

S ·[fl+0.0001)25*0.00017. . _ ~- ..., __
VS NPM)=30 ,8 0* . 25· j*l,21=14,822€/m;../rok

(1 + 0,0001) -1
VŠHNP = M * VŠHNPMJ = 617,00 m2 * 14,822 €/m2/rok= 9145,17 €/rok
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--.. -
:::s/o posudku: 196/2021

Znalec: Ing. Marcel šmot/ák. PhD.

III. ZÁVER
1. OTÁZKY ZADÁVATEĽA:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnostf: Budova s.č, T'68
obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava lll, na LV č. 5148, pozemok~.,, .,._
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na LV č. 5148, pozemok p.č. 11:?.S:: --
Mesto, okres Bratislava lll, na LV č. 1.
2. ODPOVEDE NA OTÁZKY:
Všeobecná hodnota nájmu stavby bola stanovená porovnávar. C!
najpravdepodobnejšej ceny nájmu ku dňu ohodnotenia, ktorú by tata
voľnej súťaže, pri poctivej obchodnej transakcii o nájme, keď n2.
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nájmu'.' " _
bez dane z pridanej hodnoty. Pre ohodnotenie pozemkov je aplikova~ -
Z.z. o stanovenf všeobecnej hodnoty majetku. Všeobecnáhodnota ná,- w

považujem za znalecký odhad najpravdepodobnejšej ceny nájm ...
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivej obe 1x.
prenajímateľ konajú s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou, vrátane dane z pridanej hodne..,

__..,;:: 4b,57, k.ú, Nové Meste
.... .ové Mesto, obec B.:
•~;.o obec BA-m.č. Nov c

a} REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTI
Názov

Nájom/Ml l.-

Stavby
Budova s.č, 7768, na p.č, 11280/46,57, k.ú, Nové Mesto

Pozemky
Pozemky p.č. 11280/46,57, k.ú. Nové Mesto

Spolu

za znalecký odha.
„ :rhu v podmienkac
- ~onajú s patrične-
-:"'.1eranou pohnútkoL

"' MS SR č. 492/200-
·ená výpočtom. Tút

- corú by táto ma.,
-e, keď nájomca a

~ cena nájmu nie c

~m [€/rok]

7 077,42

9145,1-
16 222,59

16 200,00

Zaokrúhlene
Slovom: šestnásťtisícdvesto Eur/rok e\ šMOľl, .

_.,,._"i'c,1,,~P-ltC ,q'T
~ >~ 

C)

o .,.oo O'ó (~ ;:,-°' Or S ti<:-' '??~ .00 l;we . ..i''-\ <::-oo;,;'<-'mne~\·' '--\'\:;;.
<lnnJy ,,c,,,r.

.el šmotlák, PhD

V Bratislave, dňa 20.05.2021

IV. PRÍLOHY
P.č. Doklad

Počet strán

1. Obiednávka č. 205/2021 zo dňa 11.05.2021.

2

2.
Listvlastnfctva č. 5148 - informatívny, vytvorený zverejného int:-_

1

katastra nehnuteľnosti dňa 18.05.2021.

3.
List vlastnfctva č. 1- čiastočný, informatívny, vytvorený z verejne-~

6

portálu katastra nehnuteľností dňa 18.05.2021.

4.
Kópia katastrálnej mapy - informatlvna, vytvorená z verejného ir.:-r-

- 1

katastra nehnuteľnosti zo 18.05.2021.

5.
Kolaudačné rozhodnutie Zn.:9f/10605-150/151-Ing.KFA, zo dňa a_::: - -

3

6. Výkresv predmetnei stavby.

6

7. Prehľad ponúk realitných kancelárií.

5

8.
Fotodokumentácia technického stavu a vvbavenia obiektu.

2

Soolu:

26
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Príloha č. 1 h)

IvlEST KÁ ČASŤ BRATISLAV t\ z NOVÉ MESTO
xnssD1 (;RAD B~..\TISLAVA- NOVE l\·IESTO
Junácka č. l. 32 91 Bratislava 3

Dodávateľ:
Šmotlák i\lan:fl Ing. PhD.
Antona Florcka l 13
8-11 06 Bratisluva

IČO: 4769120-l
L)IČ': 1076579757

Objednávka č. 205/2021
Predmet objednávky

S olu
EUR

Na základe rámcovej zmluvy č 61 /2021 zo dna 28.0'1.2021 s1 u väs objednávame
nalccký posudok k určeniu ceny nehnuteľnosti :

a) s1;1vl1) so sápisnym číslom 7768 na pozemkoch registra ..C" K}; pare. č.
11280. 46 a ! 1280 Sí. katastrálne územ i;; Nové Mesto a pozemkov
b) pozemku registra „c· KN pare. č. 11280,"46 o výmere 591 1112
c) pozemku registra ..c-- KN pare, č 1 12 8015 7 o \'} mere 26 m2„

Cena celkovo pozostáva z dvoch položiek:
ajza stavbu určena podľa čl. 6 bod 6.1 podbod 6.1.12 cuovanej 1111\U\ y \
sume 1500.00 eur bez DPH
b)za pozemky podľa čl 6 bod 6.1. podbod 6.1.8. cuovanci zrnluv y , sume
350.00 eur bez DPI!
spolu 1 850.00 eur bez 1)1'I 1
Spis číslo: 926'202 Lprcv.budova Kalinčiakova

1850.00
SPOLU

Presná adresa a PSČ
odberateľa, ktorému má
byť faktúra zaslaná

Mestská časť Bratrslav .1 - Nove ľ\lesto
Junácka 1

832 91 Brauslavn 3

do í d11

latnosť 14 dni od doručen.a t.u tu~

Číslo objednávky uvádzajte v o faktúre.

Predmet objednávky je rozpočtovo kr)1~

Prucovnik zodpovedný za vystavenie objednávky. zabeLpťteme t--.ontrnl) a ta prevzatie objcdnávky·B1haryo,á Jana Mgr.
Meno a priezvisko: Bíharyov» Jana Mgr.
Telefónne číslo· 02149253201
E-mail: jana.biharyova@banm.sk •

Dátum vystavenia: , ..

Zúkladná finančná kontrola podľa zák. č. 357/2015 Z.z. a Smernice m.P 30 2019 05 17 SYi 17:

1it/fa'\
02149 253 111
02/45 529 ,159

Bankove spojenie
Prima banka Slu,.:n~ko. .i. ,.

e-mail ~'ll a t,a11m.,I-.
11 ww.banm ,k

(',~Ie úču:
:,KOS 5600 00011 oeis t>034 7007

!CO
0060331í

UtČ'
2020XlP385

Strunkové dni
Pondelok 8; - l 2'1ll
,tn:da 8'"J • 1 ]'"'
1'1a11,I-. 81

1< - 1 :t''

131:c. 17•XI
1311:1_ 17'



-....
Príloha č. lb)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - O\'É MESTO
MIESTNY ÚR.\D BRATISLAVA - NOVÉ. IE,
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

1 Zamcstn~nupu,,edný La vy~tnvenic nhjľ(h1~,hy

\ Vo tinancncJ opcrácu alebo jej c.su Jí' ;,.;½h-JE možne pok1a~'"'"ť

\ ť.Pi:1 < ,,., ,-4,i.7t;:i_ ,(~
Meno a pnczvisko Datum

1 zam~s111anca

StRru,t.t

l \\> tilldll~ll, C'jX-"I'~

,, 7,,. - -, ,

L t, -~-//c ~ 

V)S\ťllí,;_y-
l.) nchodiace sa prc~iarknilc

------- ---- - ----
ifiťa:-.
021•19 253 111
021.15 529 459

Uanko,.: spo_jcnil!
Prima banka SluYcnsko. a. :,.

e-mail: b.;:mm a hmJ1n.,k
\\'\\w banm.sk

Č'blo účtu
SK08 560() 0000 lll 11 !l 00.11 7007

IČ'O
006'. t -

DIČ'
zozos -3 5

\ C d:11
~- ..), ROil _ \ 2••.1

8()!) - 12''0
- k g0,, - l 2ur,

13•>0. \ 7
\J<lf•_ 17



Úra d geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

csst C: fARCHY
Bez zápisu.

Okres: Bratislava III
Obec. BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie Nové Mesto

Vytvorene cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 18.05.2021
ča, vyhotov,,ni,, 14:02:42

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.
ČASfA. MAJETKOVA PODSTATA

5148

Iné údaj<!:

Rozhodnutie o zrušení súpisného l:i•la 1:. Star -22/2012 zodňa 09.01.2012 a č. Star 22/112012 zodňa 09.01.2012
Zápis GP é.192712017, Z-16946/2018
Protokol č. 11880557 13 00 o zverenl nehnuteľného mojotku hlavného mosta SR Bratislavy a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Mestskej l:a911 Bmtl&lava • Nov• Mo.io• pozemky registra C KN parc.č.11280/1,
11280/100, 11280/103, 11280146, 11280/48, 11280155 Htavbu 1úp č. 7768 na pozemkoch parc.č.11280/46, 1128057
zo dňa 03.12.2013, Z-11276/14, GP 1:.1927/2017

Po zn á m k a s 
Bez zápisu.

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné éíslo Výmera v m2 Druhpozemku Spó•ob vyut. p.
112801 1 15293 zastavuné plocho n nácverle 25
11280/46 591 za,1t1vunt\ plocha o nádvorie 16
11280/ 48 26 zoatovona plocha a nádvorie 25
11280155 16 zastavaná plocha a nádvorie 25
11280/100 426 zastavaná plocha a nádvorie 22
11280/103 433 zastavaná plocha a nádvorie 16

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/103 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6420.

Legenda
Spôsob vyullvan1a pozemku

22 - Pozemok, na ktoromJe postavená lnl1merska stavba -cestná, miestna a úCe/ová komunikácia, lesná cesta, pofná
cesta, cnoänt«, nekrytéparkovisko a ,ch sútasU
a5 z Po z em o k P n a ut o r om je po s t a v e n u os t a tn á m l i n ier s k a s t a v ba a je j sú t a s tD 
16 - Pozemok, na ktoromje postavená nebytová budova oznaCená súpisným é/s/om

U m ie s t n e n i e po z e m k u 
k z Po z e m o li j e u m ie s t n e n ý v z a s t a v a n o m ú z e m , o bc e 

Fl'ávnyvztah
5 - V/astnlk pozemku niejevlastnlkomstavbypostavenejna tomtopozemku

U m lc s t n po z e m k u P r á v n y v z ftl h ( ru h c h nn n 
1
1
1
1

Stavby
Súpisné éíslo napartť!fe éislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Um/est stavby

7768 112801 46
7768 112801 57

20
20

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 7768 Je evldovanY na liste vlastníctva číslo 1.
Legenda·
Druh stavby

20 - Iná budova
Kódumiestnenia stavby.

1 - stavba pcsnavenä na zemskom povrchu

csstB· VLASTN/CJ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY
Por. éísto Priezvisko, meno(názov}, rodnépriezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO}a Spoluvlastnícky podiel

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

úeastnlk právneho vzťahu: Vlastník
1 Hlavné mesto Slovenskej republiky, Prlmaclálne nám. 1, Bratislava,

PSČ !114 99, SR
IČO: 603481

1 / 1

Titul nadobudnutia Zámenná zmluva V-2341/2008 zo dňa 8.2.2008.

úeastnlk právnehovzťahu Správca
2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 831

04, SR
IČO: 603317

Protokol č. 11813055713 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s nim súvisiacich práv
a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto•pozemky registra C KN parc.č.11280/1, 11280/100,
11280/103, 11280/46, 11280148, 11280/55 a stavbu súp.č.7768 na pozemkoch parc.č.11280/46, 1128057 zo dňa
03.12.2013, Z• 1"1276/14, GP č.192712017.

lnformatlvny VJipis 112 Údaje platné k· 17.05.202118:00 lnformatlvny výpis 212 Údaje platné k 17.05.202118:00
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie Nové Mesto

Vytvorené cez ka1astrálny portál
Dátumvyhotovenia 18.05.2021
čas vyhotovenia: 14:06:04

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1
ČASfA: MAJETKOVA PODSTATA

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vztllh Druh ch.n.

11280157 26 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5
Právny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 11280/ 57 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5148.

Legenda
SpôsOb vyuZ/vania pozemku

16 - Pozemok. na ktorom ie postavená nebytová budova označená súpisným tlsJom

um,estneme pozeml<u
1 • Pozemo/<.je um;estnenY v zastavanom území obce

Prtivny vztah:5 - VJastn/k pozemku nieJe vlastnlkom stavbypostavenejna tomto pozemku
Ostltné parcely nevytladané

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

csstS· VLASTNICI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY
Por. čislo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podle/

miesto trvalého pobytu (sídlo) viastn/ka

účastnlk pravnebovzťahu
1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1,

Bra11slava, PSČ 814 99, SR
IČO: 603481

Poznámka

Titul nadobudnutl,1
Tltul n,,dOl)udnutl,1
Tltul n1usu1m1tnuth1

lltul 1Mdohudnutl"'
Tltul n,,dul1111l11111I,,
lltul 11mlnl1111lmllh11
Tttul n,ut11l1uil1\11tl~
lltul f\,tttnhU•IIIUIIIII
11tul n,1duhu111111llrt
Tltul n11dohudnutl11
Tltul nadobudnull;I
Tllul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Vlastník 1 / 1

Vzmysle ustanoveni § 71 ods.3 Katastrálneho zákona Udaje katastra, ktorých
hodnovernosť bola vyvrátená, sa nesmú použivať- dvojité vlastníctvo čac;tl p.č.2304912
na LV 1 na xäkladc HZ 321/831111 a časti povodne] nchnutoln011tl p č.17071 n,1 IV 3172
na zilkl~d• D 832188, D 1441112
ZIA0081 O5M D2l1'A//I V/ 3/8/U7
1'1,ultwl o ,.'ipl• f MAnlJfl04l1ftlf)fll~J},I ,oon-. H_I 00 OA
,'l,uh••· o,.,.,. t,IAl,//004/ill4~)1IOI II I l!!11~• iii 8 VOOil j m• t P H/101H f'K vi!!I~, 1
1001, f, 1111001
lt411_h_M!t.• rA11l1 ~ MAOIOt
,~m,nOA IHthJVM v 111111
H01hr:KJ11ii1I! ii or&iifi! IUitMAth

''""""' @ ,tH•' J.IA!i/l!f~l"!lh!
tl1(1!101 @ 1•1~• 1 Ml'.!.t~ IIIM 1
:-,,.. 1 ...,·" ,Ar•• Mo\<J/U11t1i;11tt
.'l1uh.,,t u ''1'1111 •lt'1'1ľt I l lttt! tltlH;'.:t
ZhulO',t o :~tih• t.Y,c ,,- -ui(; ttirun fu 01\j t
Protokol t 11 Ul OtJJ on uo ... ,11)11 , .. 1 - .. i

Žiadosť O zápl• MAG/01 ,o dn• \11111 JIMJI
Zámenná zmluva V-36983I08 10 dn.tOU 07 11111•
Notárska zápisnica N 33109, Nz 6580109, NCHI• u~enm• • .11, í Ot fOfJI
Žiadosťo zápis vlastnlckého práva č.MAG/OSN/cobly-R,1< 11 ,, , iftti Ii t 1000
Protokol o odňatí správy č. 11 88 0052 05 00 zo dňa 19.4.200& ., , 11 .., 01'I 11' no ,o dňa

2.2.2004, Z-9271/09Rozhodnutie o zrušenia určení súplsneho a orlentačneho čísla č. M,o 1 \1111012 zo dňa
30.10.2012, GP č. 5012012, č. over. 239912012 • prepracovanýGP č. 1312001 t over.

31812003, Z-19856112Rozhodnutie o určení súpisného čísla č. Star-158212012 ZO OňA30.10.2012, Z-19859/12
iladosť č. MAGS SNM 3636312013 zo dňa 23.04.2013 o zápis dellmllačného protokolu
č.1/2013 o odovzdaní a prevzali nehnuteľného majetku zo dňa 15.02.2013, Z-8692/13
Žiadosť o zápis MAGS SNM--40265114-7137564 zo dňa 11.2.2014, DellP-•sčný protokol

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky pod/el
miesto trvalého pol>ytu (sídlo) vlastníka

IČO: 603481
č.2412013, Z-4049114

Tltul nadobudnU1Ia Delimitačný protokol č. 3/2014 reg. č. 240/2014-2050-3010, Z-18998114
Tltul nadobudnU1la Žiadosť MAGS OGC 33950/201714321 zo dňa 09.01.2017;Delimitačný pro1okol č. 1/2016, reg.č.42/2016-2050-3010 zo dňa 21.12.2016, Z-750/17
Tltul nadobudnU1la Potvrdenie o pridelení súpisnéhoaorientačného čísla stavby č. VRAA/1913/2018/P-6 zo

dňa 16.01.2017, Z-2058118
Tltul nadobudnU1Ia oznámenie o určení súpisného čisla č. 2-1913/2019/VRAA zo dňa 16.01.2017, Z-2058/18
Tttul nadobudnU1Ia Oznámenie o určeni súpisného čísla č. 1-191312018/VRAA zo dňa 16.01.2017, Z-2058/18
Tltul nadobudnutia Zápis vlastnickeho práva č.MAGS OGC 34972/2019181780 zo dňa 21.02.2019, Protokol

č.ASM-171/2019 o odovzdaní pozemkov zodňa 19.02.2019, Z-378512019.
Tttul nadobudnU1la Delimitačný protokol č. CPBA-ON-3-001/2019-PS o prechode vlastnic1va nehnuteľného

majetku štátu v sUlade so zákonom SNR č. 13811991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov zo dňa 4.4.2019, Z-6670/2019 -vz.4755119

mul nadobudnutia Zápis \Istiny o súpisnom člsle č. 9428/2016NRAA/P-30 zo dňa 19.9.2016,
Oellml1ačný protokol zo dňa 15.3.1993, Dotatok č. 1 zo dňa 07.09.2004, Z-7160/2020

Účastnlk právneho vzťahu: Nájomca
2 NFŠ, a.s., Sasinkova 5, Bratislava, PSČ 811 08, SR

IČO: 00110055
Tltul nadobudnU1la Zmluvao nájme č. 08-83-1094-07-00, N-1612008 - 3285108,Doda10k č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 8-83-1084-07-00 zo dňa 08.07.2009, Dodatok č.

2 kzmluve o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 05.11.2014, N-31115 -1033115
Tltul nadobudnU1Ia Zmluva o nájme pozemku č. 08-88-0820-14-00 zo dňa 5.11.2014, N-61115 -1565/15
Tttul nadobudnutia Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dňa 24.06.2016, Notárska

zapisnlca N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664116
K vlastnlkovl č.1 Je näjomnývzťah na pozemky p. č. 1128111, 11281130, 11281131, 11281147, 11281/50, 11281152,
11281155, 11281/59, 11281156 do 12.2.2058 - 3285/08, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo
dňa 24.06.2016, Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 5771412015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 284712017, z.
23667117: GP ov.č. 287118, Z-4698/18K vlastníkovi č.1 Je nájomný vzťah na pozemok p. č. 11281/17, 11281/34, 11281135, 11281136, 11281137, 11281138,
11281/39, 11291/45, 11281/46, 11281151, 11281148, 11281/49, 11281153, 11281154, 11281/60, 11281/57, 11281/58,
11281161, 11281162, 11281/63, 11281164, 1128176, 11281/82, 11281/87, v rozsahu 408267/416848 k celku do 12.2.2058 -
3285108, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomnýchzmlúv zo dňa 24.06.2016, Notärska zápisnica N
216912015, Nz 57714/2015 zo dria 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.é. 2847/2017, Z-23667/17; GP ov.é. 287118, Z-4698118;

GP ov.č. G1-1944l2019, Z-18964119K vlastníkovi č.1 Je näjomný vzťah na pozemok p. č. 11281/23 v rozsahu 2167/33398 k celku na dobu určitú do
12 8 2059, N-51/16 -1565/15, Potvrdenie o prechode prúv a povlnnO'ltl z näjomnýchzmlúv zo dria 24.06.2016,
NOl,11•k•ll••Pl•nlc.I N 21891'016, N7 &111•1201& zo dli;t 18112015, Z-13694118
K vl••l11lkuvl f. 1 I• n,IIorn11v v,1 ah 11• 1><11emok p t 117A1/1ft, 112111140. 112R1141, 11281/66, 11281166, 11281187,
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P1olokol e 11 08 0M7 13 00 o xvcrenl nohnU1erneho majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s nim súvisiacich práv
a zuv.lzkov do 1pravy Mestskej časti Bratislava • Nové Mesto• pozemky registra C KN parc.č.11280156, 11280157 zo

dňa 03.12.2013, Z-11276/14
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Účastnlk právneho vzťahu·

Tltul nadobudnU1Ia

Titul nadobudnutia
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5 Tehelné, a.s., Sasinkova 5, Bratislava, PSČ 811 09, SR
IČO: 50109936

Nájomca

Zmluva o nájme č. 08-83-1084-07.()0, N-16/2008 - 3285108,
Dodatokc. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 8-83-1084.()7-00 zo dňa 08.07.2009, Doda1ok é.
2 k zmluve o nájme pozemku č. 08-83-1084-07-00 zo dňa 05.11.2014, N-31/15 -1033115
Zmluva o nájme pozemku č. 08-88-0820•14-00 zo dňa 5.11.2014, N-61115 - 1665/15



Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rod né priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (JéOJ a Spo /uv/as tnicky pod ielmiesto trvalého pobytu (sídlo) vlas tníka

tčo , 50109936

Titul nadobudnutia Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúvzodna 24.06.2016, Notárska
zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16

K vlas1nikovl č.1 Je nájomný vzťah na pozemky p. č. 11281/15, 11281/16, 11281/33do 12.2.2058- 3285/08, Potvrdenie
o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zodňa24.06.2016, No1árska zápisnica N 216912015, Nz57714/2015zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667/17
K vlastníkovi č.1 Je nájomný vzťah na pozemok p. č. 11281/17, 11281/34, 11281/35, 11281/36, 11281/37, 11281/38,
11281/39, 11281/45, 11281/46, 11281/51, 11281/48, 11281/49, 11281/53, 11281/54, 11281/60, 11281/57, 11281/58,
11281/61, 11281/62, 11281/63, 11281/64, 11281/76, 11281/82, 11281/87 v rozsahu 8581/416848 k celku do 12.2.2058 -
3285/08, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dňa 24.06.2016, Notárska zápisnica N
2169/2015, Nz 57714/2015 zodna 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667117, GP ov.č. 287/18, Z-4698/18;GP ov.č. G-1944/2019, Z-18964/19

K vlastníkovi č.1 Je nájomnývzt'ah na pozemok p. č. 11281/23 v rozsahu 31231/33398 kcelku na dobu určitú do
12.8.2058, N-51115 -1565/15, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dňa 24.06.2016,
Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16
K vlastníkovi č.1 Je nájomný vzt"ah na pozemok p. č. 11281/26, 11281/40, 11281/41, 11281185, 11281166, 11281/67,
11281173, 11281174, 11281/75, 11281/84, 11281/85v rozsahu 120698/125154 k celku na dobu určHú do 12.8.2058, N-
51115 -1565/15, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dňa 24.06.2016, Notárska zápisnica
N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667/17; GP ov.č. Gl-1944/20119,Z-18964/19

K vlastníkovi č.1 Je nájomný vzťah na pozemok p. č. 11281128, 11281 /43, 11281/69, 11281/70 na dobu určitú do
12.8.2058, N-51/15 -1565/15, Potvrdenie o prechode práva povinnosti z nájomných zmlúvzo dňa 24.06.2016,
Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667/17; GPov.č. Gl-1944/2019, Z-18964/19

ntu/y nadobudnutia L V:

PARC.13461/2 PODLA ZIADOSTI OSM/1993/6 SCH
52 PARC. OD 13183168-23054/7 PODLA ZIADOSTI OSM/1993/3 SCH.
PARC.11489 -ZIADOSTC.OSM/93/SCH ZO DNA 23.7.1993
ZAPIS GP C.46/93

STAVBA NA PARC.11903/10 PRIZMENE K.UV R.1990 PRESLAZ K.U.VINOHRADY
ZIADOST OSM/93/Sch O ZAPIS DELIMITACNEHO PROTOKOLU ZO DNA22.7.1993
ZAPIS GPC. 461/93-2/93 NA ZAMERANIE STAVBY
OPRAVA CHYBNEJ VYMERY PARC.23049/2
ZIADOSTZN.OSM/93/SCH/4 O ZAPIS PROTOKOLU ZO DNA 8.3.1994
ROZHOD. MU S-Nove MESTO C.STAR.-,3401/94 zo DNA 2.11.1994

ZIADOSTC.66/94 ZO DNA 11.10.1994 O ZAPIS MANDATARNEJZMLUVYZO DNA 12.2.1993A DODATKU C.1 ZO DNA25.3.1994

OPRAVA VYMERY PARC.23054/1 PODLA ROZHOD. KU S-MESTO C.2.2.01/5-4232/94
ZIADOSTZN.OSM 1/95/SCHZO DNA 25.1.1995 O ZAPIS STAVBY
ZAPIS GP C. 31320902-04-206/94 - VZ 281/95
ZIADOSTZN. 0SMM/2517/95NO ZO DNA 22.8.1995

ZIADOSTZN.OSMM-2443/95NO ZO DNA 13.9.1995 O ZAPIS PROTOKOLU OVRATENI 2VERENEHO MAJETKU ZO DNA2.11.1993

ROZHODNUTIE KATASTRALNEHO URADU C.201/5-150-45/96 ZO DNA 29.2.1996.
ZIADOST O ZAPIS C.OSMM-48/1996 ZO DNA8.1.1996.
ZIADOST 0SMM-3240/96NO, GP 17439221/4-96
ZIADOST OSMM-3895/95NO, GP 31321704/221-400/95
OSVEDCENIE O VYDRZANI N 42/96, NZ22/96 ZO DNA 25.10.1996
ZIADOSTOSMM/2162/96 Z 20.5.1996
ZIADOSTOSMM/243/96Z22.1.1996, GP 11657651-3/95
Osvedčenie ovyclržani N 06/97, Nz 02/97 zo dňa 7.2.1997
ZIADOST OSMM/793/97 Z 26.2.1997
Žiadosť OSMM-1303/97 zo 7.4.1997
ŽladosťOSMIW1078/97 z 22.5.1997
Žiadosť0SMIW2362/97/Se
Žiadosť0SMIW3456/97/Ka, GP 1485/97
Dar V-181/99 zo dňa 8.3.1999
Žiadosť0SMIW3558/97/Ka Z 12.9.1997
Žiadosť0SMIW3301/97/Ka z 19.8.1997
ŽiadosťOSMIW2S06/97/Ka z24.6.1997
Žiadosť0SMIW2922195/VOz 28.9.1995
Žiadosť OSMIW4451/96/Ka zo 14.11.1996
ŽiadosťOSMIW481/98/Ka z 3.2.1998
Žlad051· OSMM/4609/97/Ka z 20.11.1997

ŽiadosťOSMM-3795/97/Ka
ŽiadosťOSMM-463/97
Žiadosť0SMM-2993/95NO
Žiadosť, listina č.Star-1401/2001
Kúpa V-110/02, V-111/02, V-112/02, V-113/02 zo dňa 11.2.2002
Žiadosť SNM-1788/02/Ks
Kúpna zmluva V-108/02 zo dňa 24.4.2002
Kúpna zmluva V-109/02zo dňa 24.4.2002
Dar V-2962/01 zodňa 13.8.2002
ŽiadosťSNM-9345/2002/No z 3.12.2002

ľ,!~:~~,e;~~~2vfcľ~'h~~~~!~!~tN;4~ľ;~~
0
z 26.11.2002

KúpaV-3690/02 zodňa 12.2.2003
Žiadosťo zápis č. SNM-2207/2001/No zo dňa4.5.2001
Žiadosť o zápis č. SNM-2481/2001/No zo dňa 4.5.2001
Delimitačný protokol zo dňa 8.8.2002
Delimitačnýprotokol zo dňa 27.8.2002
Delimitačné protokoly zo dňa 28.8.2002
Žiadosť SNM-3319/01/Ks zo dňa 11.5.2001
Žiadosťo zápis č.SNM-6430/01 Ks zo dňa 13.9.2001
Žiadosťo zápis č.SNM-6412/01/Ks zo dňa 13.9.2001
Žladost'o zápis č.SNM-6411/01/Ks zo dňa 13.9.2001
Žiadosť listina SNM-4481/01/Ks zo dňa27.6.2001
Rozhodnutie č.X-59/03-Sp. zodňa 26.6.2003
Žiadosťo zápis SNM-8043/02/KS zo dňa 12.11.2002
Delimitačné protokoly zo dňa 28.8.2002
Žiadosť MAG/2004/6943/11592-1 zo dňa 25.2.2004
Rozhodnutie č.X-76/04 zo dňa 11.5.2004
ŽiadosťMAG/2004/15889/28029-1 zo dňa 6.5.2004
Oellmltačný protokol o prevzatí nehnuteľného majetku
ŽiadosťSNM-3825/01/Ks a MAG/2004/18816/53761-3
Žiadosťo zápis MAG/2003/12960/No z 22.7.2003
Žiadosťo zápis MAG-2003-2357/Ks zo dňa 15.1.2003
Kupa V-4103/04 zo dňa 2.2.2005 (Správa katastra Bratislava IV)
Žiadosť o zápis SNM-3825/01/KS zo dňa 12.6.2001
Žiadosťo zápis MAG/2004/33717/57D1D-1 zo dňa 24.09.2004.-Z-2287/04.
Žiadosť o zápis Podľa zn. MAG/8493/15337-2/05 zo dňa 14.03.05
Žiadosťo zápis Podľa zn. MAG/88994/15340-1/05 zo dňa 14.03.05
Žiadosť č. PPaSM 53/05 zo dňa03.02.05
Žiadosťo zápis č. MAG-2005-1389/11335-13/VI zo dňa 24.02.05
Žlados1' o zápis zo dňa 07.04.05
Žiadosťo zápis č. MAG/2005 zo dňa 21.04.05
Dohodao urovnaní zo dňa 2.11.2004

Žiadosť č. MAG/06/23806/56531-2/Bž zo dňa 24.8.2006 /GP č. 58/2006, N 156/06, Nz. 32741/06 /
Žladosťč. MAGS SNM 13361/2007-1/157655, doplnené MAGS SNM 13361/07-6/470635

Informatívny Výpis
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CASf C: fARCHY
Por.č.:

NA PARC. 17 029/2ZAL. PRAVO PRE SLOVAKIA -BUSAS. PODLA V-2727194 ZO DNA 11.8.1994
Vecné bremeno - Predkupné právo na parc.č.17029/12 ovýmere 2224 m2 a nájom tejto parcely v prospech
SHELLSlovakla, s.r.o, do 30.9.2016 podľa V-2495/97 zo dlia 16.7.1997
Vecné bremeno podľa§ 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o vyrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrlzačny
zákon) v spojení s §69 ods. 10 zákona NR SR č.856/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v
prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, as., IČO: 36361518 podľa geometrického plánu č.171I2011 na pozemku
registra C-KN parc.č.12070112 a parc.č.22018I1, tykajúce sa elektroenergetlckého zariadenia: 2x11O kVvedenie
C.8753 natrase Rz PPC•Rz Pionierska a č.8208 na trase Rz Plonlerska•RZ Lamač, podľa 2·21370/11
Vecné bremeno podľa§ 22 a nasl. zákona č. 7911957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrlzačny
zákon) v spojení s§ 69 ods.10zákona č. 656/2004 Z.z. oenergetike ao zmene nlektorych zákonov v prospech
spoločnosti ZSE Distribúcia.as. (IČO: 36361518) podľa geometrického plánu č. 175/2011 na pozemkoch parc.č.
17015189,90,97,173, 22246, týkajúce sa elektroenergetlckého zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8828 na trase PPC
-Rz Podunajské Blskuplce a č. 8840 na trase PPC - Rz Ostredky, Z-21368/11
Vecné bremeno v zmysle ustanovenia§ 66 ods.1 písm. a) zákona é. 35112011 Zz., zriaďovať a prevädzkovať
verejné siete a s~vať Ich vedenia na pozemku registra C KN parc.č. 12205/3, v prospech oprávneného: Orange
Slovensko, as. (ICO35697270), Z-5958113
Vecné bremeno podľa§ 66 ods. 1 zákonač. 351/2011 Z.z.
- povinnosťvlastníka p_ozemkov registra E KN parc.č. 1344312, 1344411, 13462/1 strpieťa právo spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (ICO: 35763469) ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať Ich vedenia na dotknutých nehnuternostlach
• s výkonom práv vecného bremena sú spojené oprávnenia vstupovať v súvlslostl so zriaďovaním,
prevädzkovanim, opravami a udri:bou vedenl na nehnuteľnosti a vykonavať nevyhnutné Upravy pôdy a Jej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a Iné porasty ohrozuJUce bezpečnosť a spoľahllvosť
vedenia, ak to po predchádzajúcej vyzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku, Z-4012/2017
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods.1 písm.a) zákona č. 351/2011 Z. z.zákonao elektronlckych komunikáciách v
platnom znení v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 spočívajúce v zriaďovaní a
prevádzkovaní verejnej siete a stavaní Ich vedenia na pozemkoch registra C KN pare. č.21713, 21714/3, z.
2136/2018.
Vecné bremene- spočivajúceho v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 21995,
11871124, zriadenie a uloženie stavebných objektov SO 12.1 Verejný vodovod DN 200 zokruhovanle
Kominárska - Račianska, SO 44 Rekonštrukcia stoky- Škultétyho, SO 45 Rekonštrukcia verejného vodovodu
DN 100 na DN 300 Ursínyho ( vodné stavby) a užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie vodnych stavieb,
a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne :
č. 73/2016, úradne overenom dňa 21.6.2016 pod č. 1246/2016 na uloženie Inžinierskej siete (vodovod) na
pozemku registra C KN parcelné číslo21995
č. 9912017, úradne overenom dňa 13.10.2017 pod C. 2300/17 na uloženie Inžinierskych sieti na pozemku registra
C KN parcelné číslo 11871/24
č.191012017 úradne overenom dňa 14.11.2017 pod č. 2530117 na uloženie a užívanie Inžinierskej siete (
kanalizácia) na pozemku registra C KN parcelné čisto 21995 ( dlel č. 2)
avstup osôb a vjazd vozidiel na pozemok registra C KN parcelné číslo 21995 v celosti a na pozemok registra C
KN parcelné čislo 11871/24 v rozsahu vymedzenom v geometrických plánoch, za účelom prev~dzky, Udri:by,
opráv a rekonštrukcie vodnYch stavieb, spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti

v p r o s pec h: _
Bratislavská vodárenská spoločnosť, as., ICO 35850370, Prešovská 48, 82646 Bratislava, podľa V-8812I18 zo
dňa 12.04.2018
Vecné bremene- spoCivajúceho v povlnostl strpieť na pozemku registra C KN parcelné číslo 21995 zriadenie a
uloženie kanallzaénYch prípojok, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie kanalizačných prípojok, v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1910/2017, úradne overenom dňa 14.11.2017 pod č. 2530/2017 (
dlel č. 5, 6 a 7 Ja v povinnosti strpieťvstup osôb a vjazd vozidiel na pozemok registra c KN parcelné číslo
21995 v celom rozsahu, z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie vodnej stavby v pros pec h:
Bavln~ s.r.o, rčo 36725994, podľa V-8816118 zodňa 12.04.2018
Vecné bremeno spočivajúce strpieť na pozemku reg. C KN parc.č. 21995:
a} zriadenie a uloženie elektrickej prlpojky k stavbe 'Obytný súbor Resldence, Račlanska ul. bratlslava, čast'
Penzlónový dom A.Ia Polyfunkčný bytový dom A.II' a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom úradne
overeným pod č.1546/2018,
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy. údržby, rekonštrukcie a odstránenia elektrickej prlpojky k stavbe 'Obytny
súbor Resldence, Račianska ul. brallslava, časť Penzlónový dom A.1 a Polyfunkčny bytovy dom A.lľ a to v
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom úradne overeným pod č.1546/2018,
c) vstup osôb a vjazd vozldlel cez nehnuteľnosť z dôvodu užlvanla, prevádzkovania, opravy, udr2:by,
rekonštrukcie a odstránenia elektrickej pripoJky k stavbe 'Obytný súbor Resldence, Račianska ul. bratletava,
časť Penzlónovy dom A.Ia PolyfunkčnY bytový dom A.II' oprávneným z vecného bremena a nim povereným
osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činnosti uvedených v plam
a) a b) v rozsahu vymedzenom geometrlckym plánom úradne overeným pod č.1546/2018,
v prospech Západoslovenskádistribučná, as. (IČO: 36361518), podľa V-1683/2019 zo dňa 14.02.2019.
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1,_, písm. a} a ods. 2 zákona č. 3511201122. o elektronických komunikáciách
v prospech spoločnosti VNET a.s. (ICO: 35845007) ako oprávneného, spočívajúce v práve zriaďovaťa
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku registra C KN parc.č. 23049/24, podľa GP ovč.
G1-175/2019, Z-3368/2019
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronlckych komunikáciách,
v prospech spoločnosti VNET as. (IČ:O: 35 845007)ako oprávneného, spočívajúce v práve zriaďovaťa
prevádzkovaťverejné siete a stavat' Ich vedenia na pozemku registra E KN parc.č. 11462/3, Z-889I19
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Vecné bremeno 'in personam' spočívajúce v práve:
• zriadenia a uloženia NN a VN káblových rozvodov,
- užívania, prevádzkovania, opráv a odstránenia káblových rozvodov, stavby 'BA• Nové Mesto, TS548, NNK,
TS, VNK' v rozsahu vymedzenom geometrlckym plánom č. 141-1/2018, úr. ov.1730/2018,
• vstupu a vjazdu vozldlel z dôvodu prevádzky, Udržby, opráv a rekonštrukcie káblových rozvodov oprávneným
z vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane
zriadenia a uloženia NN a VN káblových rozvodov a uživanla, prevádzkovania, opráv a odstránenia káblových
rozvodov
na pozemkoch registra C KN parc.č. 21975, 21978, 21988, v prospechZápadoslovenskádistribučná, as. (IČO:
36 361 518), podľa V-674912019 zo dňa03.04.2019
Vecné bremno 'In rem' na pozemky regls1ra C KN parc.č. 136081162, 2224611, spočívajúce v povinnosti vlastnika
s1rpleť právo prechodu pešl a prejazdu motorovym vozldlom v prospech vlastníka pozemku registra c KN
parc.č. 170151108, podľa V-729612019 zo dňa 10.04.2019
Vecné bremenov zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronlckych komunikáciách, v
platnom znení, v prospech spoločnosti VNET as., IČO: 35845007, spočívajúce v práve zriaďovať a
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku regls1ra E KN parc.č. 1361013, Z-734112019
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronlckych komunikáciách,
v platnom znení, v prospech spoločnosti VNET a. s. IČO: 35 845 007 ako oprávneného, spočívajúce v práve
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku registra C KN parc.č. 21956, z~
1694412020
Vecné bremeno In rem spOCivajúce v povinnosti povinného 2 vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach v
rozsahu podľa GP úradne overeného pod č. G1-2110/2020
na pozemkoch registra C KN parcelné číslo21973, 21988

a) zriadenie a uloženie stavebnych objek1ov SO 41 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky, SO 42 Rekonštrukcia
kanalizačných prípojok a SO 31 Horúcovodná prípojka k stavbe 'Bytovydom Budyšinska 3, 3A
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie pripojok lnžnlerskych sieti,
c) vstuposôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok lnžnlerskych sieti na
pozemky registra C-KN pare. č. 21973 a 21988 vcelosti.

v prospech vlastnlka nehnuternosti;
-bytových aj nebytovych priestorov v Stavbe Budyšínska 3,3A so súplsnym číslom 14188 na pozemku registra
C KN s p.č, 1130911,, vrátane prislušných podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so
súplsnym číslom 14188 a na pozemku registra C KN p.č. 1130911 a pozemku regls1ra C KN p.č. 11309/2, podľa
V-2088I2021 zo dna 05.02.2021
Vecné bremeno• spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby 'BA-Est Žabí Majer-2. stavba, 22 kVvývody SO 01
Preústenle 22 kV vedení' v k.ú. Nové Mesto a Rača v Bratislave ľVN káblové vedenie') na zaťažených
pozemkoch registra C KN parc.č. 17090/2 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pläne ov.č. G1-2172/2020,
registra E KN parc.č. 13420, 13423 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1-1985/2020
b) užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN káblového vedenia na zaťažených pozemkoch registra c
KN parc.č. 17090/2 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1-2172/2020, registra E KN parc.é.
13420, 13423 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pläne ov.č. Gl-1985I2020
c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu Udržby, opráv a rekonštrukcie VN káblového vedenia oprávneným z
vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
vrátane činnosti uvedenYch v písm. a) a b) na zaťažených pozemkoch registra C KN parc.é. 17090/2 v rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1·2172/2020, registra E KN parc.č. 13420, 13423 v rozsahu _
vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1·1985/2020 v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., ICO
36361518, Čulenova 6, 81647 Bratislava, podľa V-10896I2021 zo 07.05.2021

Vecné bremeno• právo ulotenla elektrického stoi:lara na pozemku parc.č. 17090138, 17090/39 a pravo vstupu na
pozemky parc.č. 17015/90,97, 17090/1,7,38,39, 22246 v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti,
právo výkonu povolenej činnosti na pozemkoch a z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom
uložením 110 kVvzdušného vedenia v prospech ZSE Dl•trlbúcln a.s. (IČO 36361518), v rozsahu podľa GP č.
78/2009 o GP é. 7912009, v •ul<1de • O 10 z;íkonn é. 656/2004 Z.z. o energetike.
Vocn6 bremeno· právo prechodu a prej,1zdu cez č.u,r pozemku pi1rc.C. 17090/1 v rozsahu vyznačenom v GP č.
40/2009 v pro•poch Plltel • llr,11,oowottor Holding Slov,1kl,1 • r o (IČO 315814211), podľa V-14690110 zo dňa
08 012010
Vocn• hramcino f>Odl 11 1 'J'J a nwd 1,1ko1M t 19/1857 Z. b. o vyrobo,rozvode a spotrebe elektriny (elektrlzačny
1,,kon) v 111p0Jenl • t 68 od• 10 z&\kon,1 č 6&81200.U z. o energetike a o zmene niektorých zäkonov prospech
opoločno•tl .l!ll Dl,trlbriclo, 11 • (IČ0:36 361 1518) •o s Idiom Culenova 6,816 47 Bra11slava podľa GP č.17412011
n,1 po,ornku p,irc C 17080/T, 17090/38,17090/39 tyk;rjuco •a olektroenergetlckeho zarladenla:2x110kV vedenie
č.8834 n.r tra,o PPC·RL L•mač u č.8763 na trase PPC-Rz Plonlerska,Z-21367111
Vecné bremeno podľ, § 22 a nasl. zakona č. 7911967Zb. o vyrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojenl s§ d8 ods. 10 zák_ona č. 65612004 Z.z. o energetike a o zmene nlektorych zákonov v prospech
spoločnos11 ZSE Distribúcia.as. (ICO: 36361518) podľa geometrického plánu č. 17612011 na pozemkoch parc.č.
13605132, 1702911, tykajúce sa elektroenergetlckého zariadenia: 4x110 kVvedenie č. 8834 na 1rase PPC - Rz
Lamač, č. 8753 na trase PPC - Rz Pionierska, č. 8840 na trase PPC - Rz Ostredky a č. 8828 na 1rase PPC - Rz
Podunajské Blskuplce, Z-1318112
Vecne bremeno v zmysle ustanovenia§ 66 ods.1 písm. a) zäkona 3511'2011 Z.z. zriaďovať a prevádzkovať
verejnú sieť na pozemkoch p.č. 21981, 21969/1, 21956 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, as. ICO
35697270, Z-2484I13
Vecné bremeno - právo uloženia a prevádzky plynovej prípojky na pozemku parc.č. 15123113v rozsahu
vyznačenom v GPč. 2912013 (č.ov. 898/13) v prospech vlastníka pozemkov parc.č. 15123139, 15123/157 a slavby
súp.č. 13495 na parc.č. 15123139 podľa V-25144113 zo dňa 20.03.2014
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' Vecno b,cmcno v prospech oprávneného z vecného bremena Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 v rozsahu

ustanovenia§ 66 eds.t pism. a) zákona č.351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách, t.j. oprávnenie
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku reg.'C' parc.č.22246, Z-18575/14
Vecné bremeno In personam: spočívajúce v práve zriadenia, uloženia, užívania, prevídzkovanla, opravy a
odstránenia elektrickej prípojky napozemkoch reg. 'E' parc.č. 13444/1 a parc.č. 13462/2 v rozsahu vyznačenom
v GP č. 498/2013, úradne overenom pod č. 1815/2013, vstuposôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a
rekonštrukcie elektrickej prípojky v celom rozs~hu pozemkov reg. 'E' parc.č. 1344411 a parc.č. 13462/2 v
prospech:Západoslovenská distribučná, as.. ICO: 36361518, podľa V-19810115 zo dňa 07.08.2015
Vecné bremeno spočívajúce v práve na: a) zriadenie a uloženie elektrickej prípojky, b) užívanie,
prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky, c) vstupu osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby,
opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojkyv rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a)
a b) na pozemku reg. C-KN parc.č. 1702911 v rozsahugeometrického plánu úradne overenom pod č. 1404/2014.V-27491115.

Vecné bremeno- v prospech oprávneného SWAN, a.s., IČO 47258314 spočívajúce v práve uloženia
Inžinierskych sieti vo vyznačenom rozsahu GP č.161I2016 (over.č. 822116) zodňa 2.5.2016 v súlade s ust. § 66
ods.2) zákona č. 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciach na pozemkoch registra E KN parc.č.13422,13441 podľa žiadosti o zápis vecného bremena, Z-8733116.
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Zz. zákona o elek1ronJckých komunikáciách v
prospech spoločnosti SWAN, as., IČO: 47 258 314 spočívajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní verejnej
elektronickej komunikačnej siete a stavaní Ich vedenia na pozemkoch registra E KN parc.č.12199/2, parc.č.
12200/1, parc.č, 12200/2 a to v rozsahu podľa geometrického plánu č, 115/2016, úr. ov. 543/2016 dňa30.03.2016, Z-7135116

1 Vecné bremeno v prospechoprávneného z vecného bremena spoločnosti Orange Slovensko, as., IČO:
35697270, a to v rozsahu ustanovenia§ 66 ods.t písm. a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, l.j. oprávnenie zriaďovaťa prevádzkovaťverejné siete a stavať Ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti a to na pozemku reg.'CKN' parc.č.21973, 21988, 21951, Z-7820/16
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách v platnom znení v
prospech spoločnosti SWAN, a.s., IČO: 47258314, spočívajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní verejnej
elektronickej komunikačnej siete a stavaní Ich vedenia na pozemku evidovanom v registri C KN parc.č. 21714/3,
v rozsahu uvedenom v GP č. 123-2/2016, úrad. overenom dňa 30.03.2016 pod č. 54612016, Z-5964/16
Vecne bremeno spoCivaJUce v povinnosti vlastníka pozemku parc.é. 17015/97 strpieť"
-uloženie a prevádzku vodovodnej armatúrnej šachty s označením 216 v rozsahu vymedxenom v GP 120/2008,over.č. 3052/2009

-vstup osôb a vjazd vozidle! z dôvodu údr:iby, opráv a rekonštrukcie armatúrnej Aachty v rozt1t1hu
nehnuteľnosti v prospech Bratislavská vodárenská spoločnost; a.s., IČO: 35850370 podľn V-17843/18 zo dtl.,12.7.2016

Vecné bremeno v prospechoprávneného z vecného bremena spoločnosti Orange Slovenako, a•, IČO
35697270, na pozemky parc.č.21968/78, 21968/64, 23049/24, 23049/23, a to v roxoahu ustanovenia§ 88 od•
prsm. a) zákonao elektronických komunlkacläch, t.j. oprávnenia zriaďovaťa prevadzkovoťvcrejnt olcte ostavaťlch vedenia na cudzej nehnuteľnosti podľa Z-11074/16
Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Orange Slovensko, as. (IČO:
35697270), a to v rozsahu ustanovenia§ 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 35112011 Z.z. o elektronlckych
komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovaťa prevádzkovaťverejné siete a stavať Ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti a to na pozemku registra C KN pare. č. 23048/3, Z-10772/16
Vecné bremeno In personam na pozemok registra C KN p.č.12205/3 a pozemok registra E KN p.č.12199/2spočívajúce v povinnosti povinného strpieť
a) zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky
c) vstup osôb a vjazd vozJdlel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky oprávnenýmz
vecneho bremena a ním povereným osobám v rozsahu a sposobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti
v prospech Západoslovenská distribučná, as., IČO:36361518 v rozsahugeometrického plánu č. 53/2016, úradne
overenom pod č. 137/2018 zo dňa 01.03.2016, podľa V-31957/16 zo dňa 23.11.2016
Vecné bremeno zriadené podľa§ 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. na pozemky registra c KN parc.č.
11462/42, 1174911,3, 1238111, 2171412, 21957, 21986, 22021/1 a pozemok registra E KN parc.č. 13467 v prospech
spoločnosti VNET as., IČO: 35 845 007 zo dňa 07.10.2016, Z-22272/16
Vecné bremeno - In personam spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na pozemku
registra C KN p.č.11462/42 a na pozemkoch registra E KN p.č.11463, 21283/105
a) zriadenie a uloženie horúcovodnej prípojky, _
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie horúcovodnej prípojky k stavbe "Obytný súbor Skultétyho
ulica, Bratislava', a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.103/2015, úradneovereným dňa01.02.2016, pod č.121/16,

c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie horúcovodnej prípojky
oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu vymedzenom geometrický") plánom a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činností v prospech Bratislavská teplárenská, a.s., ICO:35823542,podľa V-33742/2016zo dňa 30.01.2017

Vecné bremeno 'In personam' spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieťna pozemkuregistra C KN parc.č. 21995

a) zriadenie a uloženie vodovodných prípojok k verejnému vodovodu DN 200 a to v rozsahu vymedzenom GP č.107/2016 (úr.ov. 1925/16), •

b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie vodovodných prípojok k stavbe 'obytný súbor Skultétyho, 3.
a 4.etapa, mlmoareálová Infraštruktúra, 2.fáza' a to v rozsahu vymedzenom GP č. 107/2016 (úr.ov. 1925116),
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie vodovodných prlpojok v
rozsahu pozemku registra C KN pare.č. 21995 v celosti v prospech Bavlt, s.r.o. (IČO: 36 725 994), podľa V-1613/2017 zodňa 13.02.2017
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Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 a ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v
platnom znení, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, as. (ICO 35763469), spoaívajúce v práve zrlad'ovat· a
prevádzkovat' verejné siete a stavať Ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti - pozemok registra C KN pare. č.
12612/15, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť - pozemok registra c KN pare. č. 12612/15, vykonávaťnevyhnutné úpravy pôdya jej porastu,
najmä odstraňovaťa okliesňovaťstromya Iné porasty ohrozujúce bezpečnosťa spoľahlivosťvedenia, ak to
po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku, Z-26176/16
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods.1 a 2 zákona č. 351/2011 Z. z.~kona o elektronických komunikáciách v
platnom znení v prospech spoločnosti Orange Slovensko, as., ICO: 35697270 spočívajúce v zriaďovaní a
prevádzkovaní verejnej siete a stavaní Ich vedenia na pozemku registra C KN pare. č.12142/271, Z-1964/2017
Vecné bremeno v zmysle§ 66ods. 1 a ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v
platnom znení, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, as. (IČO 35763469), spočívajúce v práve zriaďovaťa
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na nehnuteľnosti• pozemok registra C KN pare. č. 15125,
11281/17, 11281/23, vstupovaťv súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na
nehnuteľnosťa vykonávaťnevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovaťstromy
a Iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia. ak to po predchádzajúcej výzve neurobilvlastník alebo užívateľpozemku, Z-22420/2017
Vecné bremeno - In personam spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieťna zaťaženom
pozemku registra C KN p.č.21995, pozemku registra E KN p.č.11891:
a) zriadenie a uloženie elektro prípojok podľa zmluvy,
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektro prípojok a to v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom č.1877/2017 a v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 62412017
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie elektro prípojok oprávneným
z vecného bremena a nim povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti, vrátane činnosti uvedených v písm aJ a písm b) tohto odseku:
• na zat'ažené pozemky registra E KN p.č.11891 v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.1877/2017
- na Z!t'ažený pozemok registra C KN p.C. 21995 v celom rozsahu v prospech Západoslovenská distribučnáa.s., IC0:36361518, podľa V-34704/2017 zo dňa 16.01.2018
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) v prospech spoločnosti Orange Slovensko, as. (IČO 35697270)
spočívajúce v práve zrlaďovat'a prevádzkovaťverejné siete na pozemku registra C KN pare. č. 11276/2, Z-1853/18

Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 35!12011 Zz. o elektronických komunikáciách,
v platnom znení, v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ICO: 35697270 spočívajúce v práve zriaďovať
a prevádzkovaťverejné slote a stavať Ich vedenia na stavbe požiarna stanica súp.č. 726 na pozemku registraCKN parc.č. 1220513, Z-6352/18

Vecné bremeno (In personam) - spočívajúceho v povlnno<;tl vlastníka nehnuteľnosti pozemku registra c KNpare. č. 21985 •trpieť:
11) zrl~1dcnlo a ulofenlo stavcbn6ho objektu SO 20.4 Horúcovod - prcdÍženle, 4. etapa
b) utlvanle, provadzkovanlo, opravya odstranonle horucovodu v rozsahu podľa GP, overeny OkresnýmUrJdom dna 30.11.2017 pod e. 2816/2017
c) vstup osob a vjoxd vozidiel z dôvodu prevádzky, udržby, opráv a rekonštrukcie horúcovodu oprávneným z
vecneho bremena a nim poverenym osobám v rozsahu a sposobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
vrátane činností uvedených v písm. a) a b) tohto odseku na pozemok registra c KN pare. č. 21995 celosti,
v prospech Bratislavská teplárenská, a.s. (IČO 35823542), podľa V-10979/2018zo dňa 31.05.2018.
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 35!12011 Zz. o elektronických komunikáciách,
v platnom znení, v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ICO: 35697270 spočívajúce v práve zriaďovať
a prevádzkoval' verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku registra EKN parc.č. 13625/101, Z-6868/18
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. ,151/2011 Zz. o elektronických komunikáciách,
v platnom znení, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ICO: 35763469 spočívajúce v práve zrlaďovat' a
prevádzkovat· verejné sietea stavať Ich vedenia na pozemku registra E KN parc.č. 13625/101, 13666/1, 13670/5,13673, 13670/1 a pozemku registra C KN pare. č.13699, Z-21164/18
Vecné bremeno podľa ustanovenia§ 66 ods.1, 2 zákona č, 35112011 Z.z. o elektornlckých komunikáciach:
- Povl!'nost' vlastníka pozemku registra c KN parc.č. 21988, 21873 strpieť právospoločnosti Slovak Telekom,
a.s., ICO 35763469, ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovaťverejné siete a stavať Ichvedenie na dotknutej nehnuteľnosti;

• S výkonom práva vecného bremena sú spojené oprávnenia vstupovať vsúvislosti sozriaďovaním,
prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosťa vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy ajej
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a Iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
vedenia, ak topo predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ pozemku, 2-22057/2018
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 Zz. oelektronických komunikáciách,
v platnom znení, v prospech spoločnosti VNETa.s. IČO: 35 845 007ako oprávneného, spočívajúce v práve
zriaďovaťa prevádzkovaťverejné siete a stavať Ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č. 21969/1 a21956, Z-894/19

-
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Vecné bremeno In personam k pozemku registra C KN parc.č. 21956 spočívajúce v práve na:
a) zriadenie, uloženie a existenciu stavebného objektu SO 031 Pripojka plynu - časť preložka plynovodu
vrá tane Jeho ochranného a bezpečnostného pásma v rámci stavby 'Národný futbalový štadión, parkovanie a
doplnkové funcle - zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava' v k.U. Nové Mesto (ďalej len 'plynárenské
zariadenie' v prislušnom tvare),
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy, rekonštrukcie aodstránenie plynárenského zariadenia, a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 153/2018 (úradne overeným pod č. G1·2494/201B), a to výlučne len v
časti geometrického plánu dlel 3,
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby opráv a rekonštrukcie plynárenského zariadenia
oprávneným z vecného bremenaa nim povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti, vrátane činnosti uvedených v bode a) a b) na pozemok registra C KN parc.č. 21956 v k.ú
Nove Mesto v celosti,
v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP • distribúcia, a.s. (IČO 35910739), podľaV-5737/2019 zo dňa
20.03.2019Vecné bremeno In personam na pozemky registra C KN parc.č.11281/17,15125,21956 spočívajúce v povinnosti
strplet';
a) zriadenie a uloženie stavebných objektov SO 031 Prípojka plynu a so 032 Prípojka horúcovodu k stavbe
Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1, na ul. V.Tegelhoffa 4, Bratislava, k.ú.
Nové Mesto
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie pripo)ok lnflnlerskych sieti a to v rozsahu GP č.153/2018
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, Udržby, opráv a rekonštrukcie prtpoJok Inžinierskych sietí
na pozemky registra C KN parc.č. 21956 a 15125, k.ú. Nové Mestov celosti a na pozemok registra C KN parc.č.
11281117 ,k.ú. Nové Mesto v rozsahu vymedzenom GP č. 153/2018, overov.č. G1-2494/2018 v prospech
Slovenské elektrárne. energetické služby, s.r.o. IČO 44553412, podľa V-5739/2019 zo dňa 28.03.2018
Vecné bremeno In personam k pozemkom registra C KN parc.č. 11281117 a parc.č.21956 spočívajúce v práve:
• zriadenia a uloženia VN prípojky
• užívania, prevädzkovanla, opravya odstränenla VN prípojky
• vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby.opráv a rekonštrukcie VN prípojky •
v rozsahu podľaGP č.110.3/2018 overov.č.2758/2018 v prospech Západoslovenská distribučná. as. ICO
36361518, a nim povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným navýkon povoľovacej činnosti,
vrátane zriadenia a uloženia VN pripoJky, uživanla,prevädzkovanla, opravy a odstránenia VN pripojkya vstupu
osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu prevádzky,údržby,opráv a rekonštrukcie VN prípojky, podľa V-11531/2019 zo
dňa 23.05.2019
Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
v platnom znení, v prospech spoločnosti VNET, as. IČO: 35845007, spočívajúce v práve zriaďovať a
prevádzkovaťverejne siete a stavať Ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č. 21714/2 a parc.č. 2171413,
podľa oznamámenla zo dňa 14.4.2019, 2-7071/19
Vecného bremena In personam spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloZ:enla elektrického vedenia,
b) prevádzkovania, modernizácie, údržby, opravy a rekonštrukcie elektrlckého vedenia a jeho užívania
spôsobom, na ktoré sú určené,
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami av rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 210/2017 (úradne overené pod č. 2765/2017) k nehnuteľnostiam:
pozemku registra C KN parc.č. 17090/7 v prospech SPP-dlstrlbúcla, as. IČO: 35910739 podľa V-5736/2019 zo
dňa 7.6.2019vecné bremeno- In personam spočivajUce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom
pozemku registra C KN p.č.21968:
a) zriadenie a uloienle VN, NN káblového rozvodu a zariadenia (d'alej len 'elektroenergellcké zariadenia'),
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a ochdriinenlo clcktroonergf'tlck'(ch znrlodeni k fttavbo BA Novi Me1t-to,
rekonštrukcia TS0313, v roi~.,hu vymedzenom gttomotrlckym píunem ľmadno ovaraným pod e G1· 1•!512019,
c) vstup osob a vJatd vozldlal z dóvodu prev,Id1ky, udriby, oprAv 11 rokon4trukclt': olttktroan,.,gotlckyc:h
zarladeni oprávneným z vecnôho bremena 11 nim povtrenyrn Moh,,111 v I01,,I11u ., -.pOttohom n••vyt,nutnym ,,..
výkon povolenej člnnostt, vr,tt,Ine eInnowtl uv1cfonych v pl111111) 11 phun h) 1111 "'' .11e1111m puz•mku v, tih~U
v prospech Západosloven•k,i dl•lrlbuč n,I n • , 1lo ,ftJD In 11, ,~..11• v 1D11nnnIW ro .in• 1111 u• ~otu
Vecne bremeno 'In pcrsonam' ■počlv-Juco v povlnno11tl vli111tnlil.111 p11J11Ink11 ít1JI""" c_.: ~ ,, p11111.ň. ? 11113 •llťl•I
v rozsahu podľa GP é. 140.3/2019, úr ov č. Gf't 1218170 IU
a) zriadenie a uloženie stavebnôho objektu DO 61 PrjJ,oJkn NN k •lilVtlC!l '[lytov'f ,_i.1111 nu11y61",►.u :,, lhhih•I~""' v
k.U. Nové Mesto
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstranenle prlpojky NN
c) vstup osôba vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údrtby, opr;W ., trkontittukclr prlpoJky NN opr.\vnnnVrn 1
vecného bremena a nim povereným osobám v rozsahu a t,pbttot>0m nc,vyhnutnym n,1 vykon 1>ovol•n•J tlnru,-tl,
vrátane činnosti uvedených v písm. a) a b) tohto odseku na pozemok roglstrn C KN p.trc.t. 21 U/3,
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO: 36 361 518), podľ,1 V-33113/2019 zo dňa 13.12.2018
Vecné bremeno k pozemkom registra C KN parc.č. 21989/1, 21985/1 •počlvajúce v povinnosti vla•tnlk,,
zaťažených pozemkov strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektrickej prípojky k stavbe 'BA. Nové Mesto, Kutuzovova, VNK, TS, NNK'
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a odstránenie elektrickej pripojky,
c) vstup osôb, vjazd vozldlel z dôvodu užívania, údržby, prevádzkovania, opráv aodstránenia elektrickej
prlpojky oprávneným z vecného bremena nim povereným osobám spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti
a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1501/2019
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518
podľa V-3807712019 zo dňa 03.02.2020
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Vecné bremeno 'In personam' spočívajúce v präve:
a) zriadenie a uloženie stavebného objektu 'SO 51 Prípojka NN. časť preložka' k stavbe 'Bytový dom
Budyšinska 3, Bratislava' v k.ú. Nové Mesto (ďalej len 'prípojka NN')
b) uživanle, prevádzkovanie, opravy a odstránenie prípojkyNN v rozsahu vymedzenom geometrickým plänom
č. G1-1272/2020,
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojky NN oprávneným z
vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činností
uvedených v písm. a) a b) tohto odseku
na pozemky registra c KN parc.č. 21973, 21988 v prospechZápadoslovenská distribučná, as., (IČO: 36 361
518}, podľa V-26463/2020 zodňa21.10.2020
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku registra E KN parc.č. 13610/3 strpieť na pozemku
zriadenie a uloženie kanallzaCneJ prípojky, ui:ivanle, prevádzkovanie, opravy a odstránenie kanalizačnej
prípojky a vstuposôb a vjazd vozldlel z dôvodu prevádzky, údržby, opräv a rekonštrukcie kanalizačnej prípojky
v rozsahu vy2načenom geometrickým plánom úr.ov.č. G1-1800l2020 v prospech vlatnika nehnuteľnosti
stavba Administratíva, sklad, vzorkovňa a dlst s.č. 14144 na pozemku registra C KN parc.č. 13608/170,
13608/172, podľaV-7450/2021 zo dňa 13.04.2021

Iné údaje:
ZBYTOK PARC.C.17090/1 O VYMERE 770 m2 V PARC.17090/12
PRAVO PRECHODU CEZ PARC.C.23054/5 ZAPISANU NA LV 2510 DO OBJEKTU PRECERPAVACEJ STANICE NA
PARC.C.23054/4 PODLA V-1175/95 ZO DNA8.3.1995
ZAPIS GP 31321704/221-283/96/1
1 M2 Z PARC.C.22038 ODCLENENY DO PARC.C.12290/7 PODLA GP 1808196
GP 31371523-4/96
Nájom pozemku p.č.11871124 pre Spolok garážnlkov LÉGIO (31786456) do 30.10.2027 podľa nájomnej zmluvy zo
dňa26.11.1997
Nájom pozemku p.č.21969/2 pre SOFTEC spol. s r.o. (00683540) do 31.12.2021 podľa nájomnej zmluvy zo dňa
8.11.2001
Geom.plán č.025/2001
Nájom p.č.13616/1 pre Dopravný podnik Bratislava a.s. (492736) do 31.12.2025 podľa nájomnej zmluvy
č.188807419900 zo dňa4.2.2000
GP č. 644/04 zo dňa 02.12.04
GP č.150/2007 na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastnictva,2·11498/07
Zápis GP č.8612006
Zápis GP č. 30094/2016 (ov.č. 1854/2016), 2-22134/16
zmena kodu na pozemku reg. C-KN parc.č. 2304912, R-5006/16
Zápis GP č. overenia 2184/2017, V-33775/2018.
GP úr.ov. 2807/17, V-7296/19
Protokol o oprave chyby č. X-27712020 zo dňa 24.11.2020, ZPMZ č. 6406

GP č. 6312005
Zápis GP č.JK 6/2005, Z-6595/06
GPé. 24/07
Zápis GP č.13/2009 zo dňa 20.3.2009, 2-3132/09.
Rozhodnutie o oprave chyby X•292/09.
GP č. 280/2011
Zápis GP č. 48/2013 (ov.č. 2574/2013), Z-7028/14
Zápis geometrického plánu č. 42/2014 na odstránenie stavieb p.č. 11281/1,2,3,4 a oddelenie poz<>mku p.č.
11281/23, uradne overený pod é. 759/2014 dňa 18.04.2014, N-31/15
7apl• CP č 1412015 no oddeltnlo pozemkov p.č.11281/28, 11281127, 11281/28, 11281/29, overený dňa 10.3.2015
pod é •2812018, N 51/15
tl,uh„I t MI\GS ~~N l/ 1 IU/16 30«1811 Vl zo dňa 08.08 2016 o z.\plo GP č. 712016 (úr.ov. 954/7018) na
:r:1111111,,nle HltltM:Vlt h11 ... ,1 IM p t. 11011tffl0, H-31\81118
z,1phi r_;11 1111 vy11111~ ~,,,. vo1 n•ho hramo,111 pi.\v11 ulole111,, In! ■latl, ur.1dne ovorencho dňa 30.03..2016 podč.
0••11n In, 7. 6UIIA/IIi
ť1P 6.D:\li0II, f_ uv111•11ll1 l:t/lJUtft. V,'1U6IIUI
Gl' 1t, U1l701D, 1u,ul11• ov•Ittny llfMI t 1GT4/1G n,t 1umcir,mlt 11kutotn6ho "h.lVU hl,tVby •I prlt-t..wby p.č. 1702914, 2-
tUUr,O/ID
1I,Hlo•f MAC.S OGC 44581/11/361809 10 d1\u 07 28 2017 o ,,,plo GP č. 3013712017 (úr.ov. 1369/2017) na určenie
vl,1•tnlckych pr,\v kp e. 13825/15, 17-39, R-4719/17
Zapi• OP ov.č. 2847/2017 "" zameranie rozostavanej stavby podzemnej garáie p.č. 1128111,6,23. 26,27,32-41,43•
48 a oddelenie p.č. 11281116,17,28-31,42; Z-23667/17
Zápis GP ov.č. 287/2018 na zameranie rozostavanej stavby futbalového Stadlóna p.č.
11281/1,23,31,32,34,35,40,41,45-55,57-64 a oddelenie p.č. 11281/56; 2-4698/18
Zápis GP č.1927/2017, Z-18946/2018
GP 1365/2018 overený 27.6.2018

1 Zápis GP ov.č. G1-1944/2019 na zameranie zozostavanej stavby admlnstrativnej budovy SO 004 NFŠ, 2·18964/19
2 K vlastnikovl č.1 je nájomný vzťah na pozemky p, č. 11281/1, 11281/30, 11281/31, 11281147, 11281/50, 11281152,

11281/55, 11281/59, 11281/56 do 12.2.2058 - 3285108, Potvrdenie o prechode práv a povinností z nájomných
zmlúv zo dňa 24.06.2016, Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č.
2847/2017, 2·23667/17; GP ov.č. 287/18, Z-4698118
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--
2 K vlastníkovi č.1 Je nájomnývzťah na pozemok p. č. 11281/17, 11281/34, 11281/35, 11281/36, 11281/37, 11281/38,

11281/39, 11281/45, 11281146, 11281/51, 11281/48, 11281149, 11281/53, 11281/54, 11281/60, 11281/57, 11281/58,
11281/61, 11281/62, 11281/63, 11281/64, 1128176, 11281/82, 11281/87, v rozsahu4082671416848 kcelku do
12.2.2058 - 3285/08, Potvrdenie o prechode práva povlnnoS1i z nájomných zmlúv zo dňa 24.06.2016, Notárska
zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667/17; GPov.é.287/18, Z-4698/18; GP ov.č. Gl-1944/2019, Z-18964/19

2 K vlastníkovi č.1 Je nájomnývz1ah na pozemok p. č. 11281/23 v rozsahu 2187/33398 k celku na dobu určitú do
12.8.2058, N-51/15 ~ 1565/15, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dňa 24.06.2018,Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 18.12.2015, Z-13664/18

2 K vlastníkovi č.1 Je náJomnývz1'ah na pozemok p. č. 11281/28, 11281/40, 11281/41, 11281/65, 11281/86, 11281/67,
11281/73, 11281/74, 11281175, 11281/84, 11281/85, v rozsahu 4456/125154 k celku na dobu určitúdo 12.8.2058, N-
51/15 ~ 1585/15, Potvrdenie o prechode práv a povlnnoS1í z nájomných zmlúv zo dňa 24.08.2016, Notárska
zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015zo dňa 16.12.2015, Z-13864/18, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667117; GP ov.č.Gl-1944/2019, Z-18964/19

K vlaS1nikovl č. 1 Je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 21965/92 od 01.01.2007 nadobu neurčitú
4 Protokol č. 11 88 055713 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s nim súvisiacich

práv a záväzkovdo správy Mestskej časti Bratislava - Nové MeS1o• pozemky registra C KN parc.č.11280/56,11280/57 zo dňa 03.12.20t3, z. 11276/14

5 K vlaS1nikovl č.1 Je nájomný vz1'ah na pozemky p. č. 11281/15, 11281/16, 11281/33 do 12.2.2058- 3285/08,
Potvrdenie o prechode práva povlnnos1i z nájomných zmlúv zodňa 24.06.2018, Notárska zápisnica N 2169/2015,Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23667/17

5 K vlaS1nikovl č.1 Je nájomnýVz1'ah na pozemok p. č. 11281/17, 11281/34, 11281/35, 11281/36, 11281/37, 11281/38,
11281/39, 11281/45, 11281146, 11281/51, 11281/48, 11281149, 11281/53, 11281/54, 11281/60, 11281/57, 11281/58,
11281/61, 11281/62, 11281/63, 11281/64, 11281/78, 11281/82, 11281/87 v rozsahu 8581/418848 k celku do 12.2.2058
~ 3285/08, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dňa 24 08.2016, Notárska zápisnica N
2189/2015, Nz57714/2015 zodňa 18.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, 2-23667/17, GPov.č. 287/18, Z-4698/18; GPov.č. G-1944/2019, Z-18964/19

K vlastníkovi č.1 Je nájomnývz1ah na pozemok p. č. 11281/23 v rozsahu 31231/33398 k celku na dobu určitú do
12.8.2058, N-51/15 -1585/15, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dria 24.06.2016,
Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16

5 K vlastníkovi č.1 Je náJomnývz1'ah na pozemok p. č.11281/26, 11281/40, 11281/41, 11281/65, 11281/88, 11281/67,
11281/73, 11281/74, 11281/75, 11281/84, 11281/85 v rozsahu 120898/125154 k celku na dobu urč/iu do 12.8 2058,
N-51/15 -1565/15, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z nájomných zmlúv zo dria 24 08.2018, Nor,,rska
zápisnica N 2189/2015, Nz 57714/2015 zo dňa 16.12.2015, Z-13664/16, GP ov.č. 2847/2017, Z-23887117; GP OV.ČGl-1944/20119, Z-18964/19

K vlastníkovi č.1 Je nájomný vz1'ah na pozemok p. cl. 11281/28, 11281/43, 11281/89, 11281/70 na dobu určitú do
12.8.2058, N-51/15 -1565/15, Potvrdenie o prechode práv a povinnosti z naJomnych zmlúv zo dňa 24 08.2018,
Notárska zápisnica N 2169/2015, Nz 57714/2015 zodňa 16.12.2015, Z-13864/18, GP ov.č. 2847/2017, Z-23867/17;GP ev.e. Gl-1944/2019, Z-18964/19

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvelleníe údaje v CAsn C fARCHY bez uveden,a parcelného Cfslo •lebo poradového Cfsla vtas/nika alebo inej oprávnenej
osoby sa /ýkaJú v/Je/kých nehnutefnost/ a vSetkýr;h vlaslnlkov a iných oprávnených Osôb na uste vlaslnktva.

~
Informatívnyvýpis

11/11
Údaje platn6 Ie 17.05.2021 18:00



úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Bratislava III
Obec: BA-rn.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: Nové Mesto
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?!1, 01/j•f - - • • • • • • • • • • -••- - • ._t•s.:s::.:......:_•:_•• -•:.:.. .. .-, ---•··.:z,...
Odbor ~lvoLn6ho ProsLredia

Zn. : 97'/ H>605;. 50/ 152 - Ing. ltFA-------------------------------------------------
Brattslava 8.1~.1997

Ok...,an,> drad B"•Lt■Jova III, Odbor- AtvoLn6ho ,....,.L,..dta,
ako P"f•IU6n,> ■Lav•bn,> drad I. aLup11a v aayal• S 3 Dela. 1,

Pl-. El a<lkono RR SR e. :!2:11199<, Z.a. ao dňa 4.7.1996

o ""9onta&c11 •••aL-1 •L4Lnej apr&yy Po YYkonanoa kolauda""
kon•nf Podla ss 81 • ea •4k. e. 50/76 Zb. v anent ne■ko"•loh
ftOVl•J l'C>Zh0du111o v ·•-1• USLanov•nlo ss 39 • 43 Y>'hl.e.
85/76 Zb. v anenf neskoršfoh noviel Yyd~va

k o J a u d a č n •

kLo""• ■a Povoru1e ldllvon1e ■Lovby • Soel41n• aa.,,•d•nte
-•lt■Llok6ho •L•dtdnu •,x.i11ne1ekove ul,,8reLt■love. na

""•••tna ...,.._•• e.112so14,;,kaL.11ae■1e ■ov, "••Lo,■L•v-tkovt
Slove,..lc6 adr..._n,e Lele■nej kulLtlrJ,,.Jun4oi,• 6,8„oLf■lovo.
_,a ov•.,•ne1 doku■enL&ele ■kuLoen4ho vykonanie ■Lavby,

r o a h o d n u t 1 e

Pod•t•nky Pre uAfvan1e •Lavby:

1. SLav•bntk bU<fe ulifvee ■Levbu v ■41ode ■ L>'•Lo .,_hOdnuLla.
2. U8tvonfa •L•vby L"Y•I• doct..a1avae PlaLn• SL,no...y Lok, Oby 

•L•vba • 1•1 ""•v4daka nevoLfvne n•vpJ,>vaJJ na okolta, aby'
boli ZOb•a""eon,1 ••u1ay Ochrany 81voLn4ho Pro■Lredto,

hYaleny, ■drav1a • h•aPeeno.L1 oaot, • P08ta"n•1 b•aPeeno■L1,

ŽladaLerov, sa POdPo •<11<.e. l◄S/95 Z.a. VY„ubuj. PoploLok
v-• 300 Sk, ■lovoa L„laLo alovenak>'ch ko.-.in, kLo..,, boJ
aaplaten~ Pred Prevaatfa tohto roahodnutta.

'·'
,.

1



. -
O d & v o d n • n i •

SLavebnfk :Slov•nsk, 2drwienie L•l••n•1 ku1L~ry.Jun4cka

6.BraLtsl•va.podal pfso■n~ n4vrh na vydanie kolaudačn,ho

rozhodnutia na Luna16l •Lavebnt ~rad na stavbu:

• Socl6lne aartadente na oykll•tlokoa 6Ladióne •

K n4vrhu ■Lavebnf el.rad aačal kolaudačn6 konanie v 2■ysle S 80

sLavebn6ho 26kona v aneni neskorAfch noviel dňa 18.8.1997

■P0j•n• • daLny■ konania a atesLny■ aiseovanta. Vtsledkoa
konania 1• protokol 20 dfta 9.9.1997.

Z4roveft spojil kolauda6n6 konant• a konanf■ o :nene stavby

pred dokonOenfa,kLor4 SJ)OČ(vala v n4vrhu dru~ho vaLupu do

objektu 20 aLrany llalin6Jakovej ul.K a■ene ■tavby sa kladne

vyjadril •Laro■La •••Lakej aa■Li 8raL1•lava-Rov6 nesLo ao

dňa 3.6.1997 pod a.SLar-1133/97 • Okre■nt órad BraLtslava III

odbor po~tarnej ochrany 20 dfta 9.t.1997 pod č.P0-391/96.

Ďalej kon9LaLu1•.•• boli ■pln•n• podlltenky ~2e■n•ho

roahodnuLte. vydan•ho dfta 11.1.1989 pod 6fslo■ -4668 • p0d■lenky

•tavebn6ho pavolenla. vydan•ho dfta 30.4.1990 POd 6(slo■
VÚP-3~7-356/90-Ina.ŠO-Ina.ltu-tS ako aj p0d■tenky

aatntereaovanich ú6astnfkov konania• dot.knuLÝoh or9'11ov
iit~t.n•1 ■pr4vy.

Dot.knut.• At.4t.ne orv•ny, a to OÚ BA III - odbor PO, ŠOL

• IBP aau1alt k vyjadreniu kolaudaOnfho 1"03hodnut.ta kladn•

■t.anovt■k4 /vt~ aúna■ ao dňa 9.t0.199?,8.10.1997 a 9.9.1997./

Vah?ado■ na uveden6 d&vody bolo POt.r•bn, roahodn~~ tak,

ako 2nte v~rok tohoto kolauda6n•ho roahodnut.ta.

P o u ~ • n t • 1

1. ProLt t.o■ut.o roahodnuLiu •• ■O~u ú~aat.nioi konania odvola~
do t~ dnl od doručenia na ltra1■kt úrad Brat.lelava, odbor

9lvotn•ho pro■Lredla, pro■trednfot.vo■ t.una1Aieho óradu vo

dvoch p0dantaoh /S 53 a4k. e. 71/1967 Zb. o ■Pr4vno■
konan1/.

a. Zaena v •pOsobe ldfvanta ■tavby, p0voleno■ t.1at.o roahodnut.f■



1• prlpus~n4 Jen p0 Pr•dch4daa1úcoa ohJ4seni •lavebn•au

llradu, ktor,J o ntoh ro:ahodn•. alebo nariadi nov• kolaudaan,

konant•. Zaenu v wilvan1 stavby, ktor4 1• •P01•n4 so a■enou

•tavby. Pr•roku1e stavebnt Ih-ad pri stavebno■ konan1 a p0

jej dokon~nf YYkon4 kolaud~oiu •tavby /5 85 alavebného
aftona v anenf neskortlfoh novtel/.

3. UAlvanse stavby v ro2por• a kolaudačnÝ■ roahodnulf■
• wtfvan&e •tavby bea kolaudačn,ho rozhodnulta, POktar 1•
lak• roahodnuLie PGlr•bn~. 1• pr•••Lup0k proti ■tavebn4au

poriadku, aa klor,J bude •l•v•bnfk •ankctonovan~ v z■ya)e

pr-f■lušnÝch paragracov a.Q. 6. 50/1976 Zb. v anenf
neakorafoh novtel.

_,, r j;Á-(r'\ '-~\\n 'J
·• • 'lit,C/2 ,,, ···/, &"'

!., . '.;: r .. __ ,., .;-;,], I r,. . ,. .r , .., .
1 .• I · -.', ; / ·, ;,
c ,•: I :. ,, ,.,
, ' , -, . , c·' ~.

h.\ F•d~,, ltl
v6dllc'I'¼•. 1/

Akad.

~~Y~I H:..
, 1.i'1ov•n•k• adt-.,..nt■ L•l•.,.•i kultdry,Jun4aka 6,
Ve33 80 Bralt•lava

/4.

h_~.a.ut!..

t. Kra1ak)J úrad Braltalav•. odb. Aivotn,ho PW'o■tredie,
Staro•••lsk~ 6,Braltal•v•

a. St•ro•l• "••l•kej ~••lt - lov4 "••lo
3, Okre■nt drad Bratt•lava III, odb. t•Lastra pre BA III /TU/,

•· Okre■nÝ ~rad Brattalava 111.·odb. po5tarne1 ochrany,
Pekn& oeata 19,Bratislava

5. Inas,ekLor4L ~2Pttč.pr4oe, Joa•C•k• ~. 812 91 Bratt■lava
6. Okr•■n~ Urad Brattalava III, ŠOL ITU/

3
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r-- 1 NP - adrnirnstrativno-prevádzková budova súp.c. 7768 "Cyklisticky štadión" na
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Ponuka prenájmu č. 1

Polyfunkčný objekt na prenájom, BA-m.č. Nové Mesto

l Zo~,ozit vli<,1kých 14 fotog••fíi l

'>

',,
1. ~ ..

Ponú.carre na pren~Jom poly'unkčný obJ•<t v 61 atlslave - ri.č. No-.ré Mesto.

erntisla'tr.l III, Novo Mesto

Pofyfunkčny ohj"'.kt i prenéjcrn

\l'IWW.topreality.'ikfid7S40474

LOkal.ta: ~lrš,e centrum r,es>:a, mestská čast Navil Mesto, v bt(zkostl VaJnorsKeJ ulice

Ji:1tko'la plocha: cca 8CO m2 v clenen( na ad'Ttmstrattvnu časŕ a cecnccno čast

7 400 t:/mcslac

9,2& elmcsiac/m2

19.S,2021 09:54:09

wom2

onc-core ta.ot'. pczcctava z oocnod-ičr-c pnccteru o ploche cca .JOS m2 Vý'Klacfy do unce. Prio~tor ;c
otvorený, bez delenia pneckerm K pr.estoru prislúcha sklad cca 9 m2, d~mskc a pšnsxo toalety".
zacocovamc cez nakladaciu rampu

400

Adm1'11stratvna čast oozostšva z 9 Y.i!n::::elari(, 2x zsseoeoe nuest-iost 4x toaleta, serverovňe, tecrm.cxa
miestnost, kuch),11ka, chodba,

Priestorysú komp,etne zrekonštruované a pripravené na Jžka1;ie. i<úren,e je radiátormi pnpojenýnu na el.
,<Qto1• Obchodný pne.sto• je kllm,ttzovany, pripo~ený na alarm.

i( ul.JJektJJ prislúchd cca 35 psrl<o„celch nuestpoz.dÍž objeklu

vrac lnfo,máclí o tejto ponuke Vám radi '-'oskytneme na uvedenom tel. čís1e

Kontakt na predajcu

CEE Commercial. s.r,o.
Bo5akova 7

Brati~lava•Petr7alka

Na Topreality.sk :>d

16.01.2017

Vla~imtra &i,strianska
Tel 091E ~~~iiri~

ICART A MAKLÉRA

Kontaktovať makléra
Na ~:nai.y,Pag.~erre •1äé.šinou
rlo niPko'kýcn -o::(-.

\i,'./.1.-l

Ne Topre-ehty.ú. s~ns!telt.entotm:e,ét
http, 1/wKov.to,:,eoľotY.>IJi,ol,,funl,.CO)"
objekt -'lo -prcncjcm-::>e-r:,-c:--nc,~&-me~!t>·
r7Sd047.1 html
Pr®frnV.5", konto!wlllc ľl"6, ródb)lo„om
,1 <11cel upr„M neJokf del81,y"'1f•r•
tohto inet.!itu •.



Ponuka prenájmu č. 2

LEXXUS - PRENÁJOM výrobno-admin. budova, BA 111, Nové Mesto, 619 m2

Spoločno$( LEXXUS B.3. ponú,a na p,ená.om admlnl•~atfvno - ,ýrobr: C:ijl!I(' 30 ~.-o.,fob~~ o)ltom po
1<va11tnaJ ra1<Dniátrukc1 na OoborárskaJ u/10, BA II'. Nové Meste, c,a,~e·o- a ftl.?..,.001 ar,,a:

Prfzernie;

4 OOO €-'rnw,i~c:

6.46 €./mesiacľm2

Br ,. .__ .1-.:c, ,II, Nové Mesto

Oot>orársk~

19.5.2021 09:32;09

GR-557

619 m2

Pot;run1ca1yObjekt, prenájom

WWWLpr a ily~l<lb7459558

101 vorupn;j caet so schodlSkDm ~6,60 m2), 102 orfrucnyt<laa '.llJ rrz. •~ t;;:-,3 '13 51 ~.i 104 sklad (d,~b
012), 105 IAC ženy (3,12 m2), 106 WC mJ!i (1,60 m2), 107 :spoioé")' ko~t')' i: IE~•~"'•~ 108 <Uchynka
~6,50 ir2), lOS Sklad (1788 m2J 110 výrotny ptlestor 70,58 rr2, nr -.,.,-.c~.. - ff"Dr ,J?.35 "'2), 112 v/rob1ý
ptlestor (84.28 m2) 113 ,ýroon)l proestor (27,20 ·112). 114 Sklad ~3.13 ir.:7

SPOLU prrzenle: 320.19 m2.
1. poschod1c

201 SChodlsi<c "0,.38 m2), 202 byt- prects,aň (2,9" m~· 2J3 tl)~- o~'va:,. .!ba r 23 r-;; 2J4 byt- kllchy1ka
{3,84 rrO). 205 uyt- klÍpeľňa + W:-. (.3,74 ·n:>), zoe otvo·e"Y B:ltt: , -, ::;_:e „ "ľ•CP f7,38 m:?),
WC ženy {J,li9 m,), '1/C MUŤ (11,'°C. 1r,1, )Qq k .chyrtr<~ t.~lc3 "l7!, '"7 m cc, - a -TntnosfnG,40 m2).
211 kancelena p~ n2). 212 kancet~ra nn.so n-2, 213 re"""""•==-" 1,2 !:"J ~, ,1.: p·eas ei (2 60 m2),
215 klltcli\a K02 '4 07 'TI<) 216 Oldad :~.o.i rn2,

SPOLU oasctior11P: )Q~.i.:. n;

Ce:1 o~
1
ekt p1e.l1e1 k,•antnou 11•dl'tdntJ;rcr.ou ra1<::~ ;J>::x, ~-~ ccá ""'~ '"""""· rn'.l.e·1é

sadro.ca,tónove stropy, l<cbe·ce, 1r::e1 get~e a s~ ne te·n:es:.,r.i ra::r~~., .:.ir.rzac a, ~ov~ san,:a natoaletéic:h, a:.cf.

::tril!ený areál s vriltnlcou a vs:u;:nou ran~ou, aocry rr,anJ!:....a<::,ý ;,r er.::r .,:e rál(l.o~e autá za objektom,
výbor:,~ logisl,k• a rJopramé "-<flOJenle rn v•J•Hir..:k•1 debo ii>-'~ic:, =- , t .c.,.,a MHD• mn)nost,
stravo,•ania v bczpro.::trccnc1 blíz,c:>.~t,,

OlJJektJe vhodný pre spo očnos( ,k\o,a hľ•da korrtJiniiou vý·Obn~preZ'orrupr amo p·e~o.enú s
adm1~l•batfvnou ČaJ?Cou re,pek\fve sfdlon fľmyvštr.lcrr ce~,e Br3".<!"1,y s ,·,'borec.: 3trateglc<0u polohou,Ob/CktJO vorny a k dĽ:pozro,



Ponuka prenájmu č. 3

Sklad, obchodné a administratívne priestory takmer v strede mesta!!!

f 2d,el".ittúto no"V1!.ll~n00ot ne Fambooku

r\Ji:! ,oh·.J 6..idyšfrtsk:ej e Tehelll~j ...11 ce ;_:io-,úkarne na r.renéjom obchodny priestor, ťeprezenlctívny
adminis".ratívny cnestor a sk:,ar1 sovs·upor, l TPhelriej unce.

Sklad mé samostatnú näjazdov.J I anpu cre nákladné vozíctš.

Vjrriera sklad r: kance:árie: 36D m?

Výmera obchodny priestor s ve1c;,m :re3klenní11 de uuce: 400 m2

Priestor je lde~lny, el<o s/dlo nr my.

B,,dova Je po l<omplctneJ rokon!!truecil.

.n

MS ústredné kúrenie "l3Stný k:>tol a zabudovanú vzcuchotecbníku

Cena: 12 EUR/m2/mesloC + Pl~ a E + DPH

12,00 €/mesiac

Bratislava lll. Nové Mesto

TOhcln:'I

7.5.2021 ·I1:S'l:61

11767986

760m2

R " Objekt pre obchcd I pron.:ijom

vľww.loprr:ttlity.!iklid71943e5e

Kontakt na predajcu

Royals s.r,o.

Štúrova 11

!lrdlislcn.ra-Staré Me~lo

tla Top,ealily.sk o«
19.05.2014

mq, Janka Kovái.::ovj

T~I 0'.)48 >fcll•~·.:.Ťci'

KARTA MAKLfRA

Kontaktovať makléra

Ne Toptc&hty'.sksom naiíe' t&ttto :n:e-rét
htlJni/wNw 1.opu:ttlllye:.:l,ikltlld

cbch :dne-1:1-ectr-imWetiVfle-pri>l-!Jtory

"'kmer"Ml!ede-meste-r76<136S8.hlml
Fro!!"&...V~ loontcktujte rn~. rádbv ,om
!ll chce' upr„n.1 a<11al.~ deto,I:,o-iľ•dne
tohto ,n~erétu ..

Blltšle Informácie v RK! !

Nehnu:ernosť má energet,ck,' cernr ka: 6

KontaKtJanka xcvacova

Mch1! 094~ 174 A;)4

e-maľ: kovacova-l)royals.sk



Ponuka prenájmu č. 4

FOX - PRENÁJOM „ Objekt na podnikania> Bratislava "Vyhľadávaná lokalita Ružinov

------- ---

r ' •

1~.00 €/mesia:::lm2

Bratbl~V:1 II, Ružinov

19.5.2021 ·13:03:01

A. lmimstmlfvny objekt/

l)l'enajom

"-WW.l0p<Qal ty.Slc.107560045

°an1Jkart1e Vám lvkretívne len u nés, novo.skolaudovaný Objekt na podni~an1e r:.E pe:in..:,..8'!:e-:ske t:.tery/sídlo
firm)'. Objekt s cverne nadzemnými e Jedným podzemným ;::iodletJm .s uz tkcvou p}oc,ou 200 ,.,,~ a ;:1:ic.hcu
pozemku J63m2 sa racl'\ádza 110 vy,radávaneJ lokalite Rut.nova. l-1arko.ran,e ,,.a t.: azr-e-n J:":izerncu pre ai: 5
csobných vozidiel,

Pozemokje oproter,ý a vstup cez eutomabc.lO.J bránu. Vo vm.trcb ok; je pr1e?:·e...~ re U! a ?e;eň !
automatickym závta11ov)ll'1 sy.ntémo11.

Celý ohJektJP zabeznečen9 CCTVa .rlarrnom. Systém \)'<:u1o'ldnir je pt)'!"Joll"~ cxc h. -iarr <0rrt1,nm,nný

- rad átory a podlahové kčirene. V ceorn dome sa nachácza k'imatiiác a a na :i<nä;::-, l-~ e e<tncl<:e !3Júzie. V
.suteréne Je v m.est-msu fltne3.s podiaha

Zariadenie Cbjektu --ia pocmkanrs: preaprfprava ore KUchytiu, <r~. a ;r-:r "<.~r-.r
1
1- S)~é~

2999 e/mc,iac

nezaoana

4291172

103m2

363m2

Kontakt na predajcu

FOX reality, s.r,o.
Paulínaka 24
Trnava

Na Toprc.:itity.!>k o::

09.11.2010

LI
KARTA MAKll!RA

Kontaktovať makléra

Yo,t.i.-

rJe Topreelrty.sk som rie:!lefter:to :n:::e-·tt
hitp:,:/f,,.•..ww.tcoro!:llit,~s~:/fc:-pr~nojom
ob.·ekt-r.e,-,pod,\i<.eJn1e-l:r~tt~leve
vyhlede.-erie-l::>kelite-ruziney
,7560045.html
Proa:fmVM kctTtektuJti, me, récl ,,./ ,om
ti chc~f opreonrť nal~kč d:::toil)' ohľadne-

KontakL Jana Za~oLkalová 0911088na



Ponuka prenájmu č. 5

Prenájom: »MAXEN\Administratívna budova, 2 podlažia, 471 m2, 8 parkovacích miest,
pozemok 669 m2,Bratislava II - Ružinov

f Zdi•'eťtuto'l!t--. ....r.e!'ncm:na Pacabooku

,,_

,. ,c.,.

4 ooo 4'/mesi•=

8,'19 €/mesiadm2

E!lralisl::n,,• II, A11iim.w

19.5.202114:51:14

5904

471111-;i

A<Jminostrativny ol>jekt /
prH111ájum

www.toprea1i1y.sk/i<174J3'lll4

MAXé:N i:,?ea:1ty cenuum ponuka "lí: p1ená1om v !i'dC. rrostz-<cJ biznis zôny medzi adm1nistretrvnyrr11
komp/exrni Apollo ersm ess Center 2 ~ BBC ovo1p::idlún/ adrnin1s~rdt(vny olJjekl, klur9 µrešile" rokli 2017

kompletnou zrekonštr ukoo~.

Celkovo por.úk319 samostatnyd, kan::elarsKyc.., priestorov, recepciu, 4 toalety a 4 skladové pnastnry.

Budove má novú fasádu, ptastové o,<nd, celoplošné koberce. msľovku.

PrenáJOM zahŕňa takt1ez pozemo«, ktorý poskytuJe 8 parkovacích 111 1est

Vjazd na pozemokJe možný cez elektro,re::t-anrckú zévor~ po!dÍz objektu. Ďalšre parkovanre je možne v
eusedncm parkovacom dome alebo na pi::rKoVISLru v te!;nCJ bnzxcsn,

Celková r-,odlBtmv.l plocha 497,0:J 1112

Cclkov.1 intcr-crovä ptcenc: 471,00 m2

Výmera pozemku ceknm: 6G9,00 m:>

stsv nehnuteľnosti: po rekonštrukcrlVybavenre: štandard (nové kobe·ce, nové plastové okná, nové
Interiérové dvere)PrevažuJóca kcnš.:rukcia objektu: ?elezobetón skeletRok poslednej ,ekonštrukae
2017Počet nadzemných podlaží· 2 Počet podzemných podlaží: 1Počet parkovacích miest 8

Kontakt na predajcu

MAXEN REALITY CEmRUM
Moldavská cesta 10/B
Klli,ke

Na Topr;;alily.sk oo
03.09.2006

KAl!TA MAKL~RA

Kontaktovať makléra

Ne~.sksom nešielt~ 1Nerót··Ihbps:1.\t.'W'tM.bp-ael1l)t'~ljprer1áJom-

1'M)~"Dtf~~ . '

2...--471-m.~porf<!>.18dch·,..,..l•
~,emx.~otit:f,ivo-it ru2iň0\-'· ·,7=-
:>ra,imVo!, l<arru,lhlJ!e mo, réd by '°"'

Zdroj tepla: vlastné plynové kúrenie, radlétoryEle<trlcl<y prúd: 2201;,so v

Cena: 4 OOO,- EUR/mesiac za budovu SJ pozemok, bez ene1gir

siužba oprostrcdkovanla tohto prcnilJmu

je PRE VAS B E l P L AT N Á .



Fotodokumentácia



Fotodokumentácia

--



Znalec: Ing. MarcelŠmotlák. PhD. číslo posudku: 196/2021

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapfsaný v zozname znakov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenske republiky v odbore 370000 - Stavebnfctvo, odvetviach 370901 -
Odhad hodnoty nehnuteľností, 370100 - Pozemné stavby, pod evidenčným čís.om 915371.
Znalecký posudok je zapísanýv denníku pod číslom 196/2021.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

fo
Ing. Marcel Smotlák, PhD.
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