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v odbore: stavebníctvo,
odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností,

pozemné stavby
tel: 0910 973 709

Zadávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Junácka 1. 83290 Bratislava

Číslo spisu (objednávky): objednávka č. 0160/2022 zo dňa 17.03.2022.
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Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• budova s.č.10796, na pare. č.11820/14, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto,

okres Bratislava III, na LV č. 5510,
• pozemky p.č.11820/4,13,14„ k.ú. Podunajské Biskupice, obec BA-m.č. Podunajské

Blskupíce, okres Bratislava II, na LV č. 2382.
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číslo osudku: 95 2022

I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmetznaleckého skúmania:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti T zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: budova s.č. 10796, na pare. č. 11820/14, k.ú. Nové Mesto, obec
BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava lll, na LV č. 5510, pozemky p.č. 11820/4,13,14, k.ú. Nové Mesto, obec BA-
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava lll, na LV č. 2382.

2. Účel znaleckého posudku: zamýšľaný predaj nehnuteľností.

3. Dáium, ku kiuľt:lllll [e pusudek vypnu:uvauý (rn:t..huuujúó ua zistenie :.iavt:uuuit:d111id\t:hu stavu]: ku
dňu obhliadky 16.03.2022.

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: ku dňu obhliadky, dňa 16.03.2022.

5. Podklady na vypracovanie posudku:

S.a) Podklady dodané zadávateľom:
1. Objednávka č. 0160/2022 zo dňa 17.05.2022.
2. Rozhodnutie Zn.: 98/05139-150/151-BKT, zo dňa 9.7.1998.
3. Rozhodnutie Zn.: 2001/00234-150/151-BKT, zo dňa 9.3.2001.
4. Nájomná zmluva č. 126/2019.
5. Projektová dokumentácia v rozsahu situácia, pôdorysy, rez.

5 .b) Podklady získané znalcom:
1. Záznam z obhliadky a zameranie objektov laserovým diaľkomerom (Leica OISTO).
2. Fotodokumentácia technického stavu a vybavenia objektu.
3. List vlastníctva č. 5510 - informatívny, vytvorený z verejného internetového portálu katastra

nehnuteľnosti dňa 17.03.2022.
4. List vlastnfctva č. 2382 - čiastočný, informatívny, vytvorený z verejného internetového portálu katastra

nehnuteľností dňa 17.03.2022.
5. Kópia katastrálnej mapy - informatívna, vytvorená z verejného internetového portálu katastra

nehnuteľností zo 17.03.2022.

6. Použité právne predpisy a literatúra:,TuklJ.~I,"' F\AC' CO ;4 AO"J //f\flA 7" ,.. ,-.t-,...,..,.... .. F,.....,..( u~,._.,...h,..,.....,..,...; 1,.,...rl.,..,..t,r ...,.."";.-.,t-1~• ., ....,.\...,+-.,..,....,_ ..,...,..,......,; 'IF """"""'H,-.1,...
v J'"U-'"u ,,..., vn v, -cn.-1 Mvv-c u,~. v .,,u,.uvvrn Y-'vvuvvHvJ „v~"V'J ""'Jv''"''• • p,u,..vrn ~"v"', v ~"'J-''v

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

zákonov, T platnom znení.Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, T platnom znení.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z.z ktorou sa mení a doplňa
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v platnom

znení. Vyhláška MSSR č. 534/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 490/2004 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. a vyhlášky č. 33/2009Z. z, v platnom

znení. Vyhláška MSSR č. 626/2007 Z.z., ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení.

Vyhláška MSSR č. č. 605/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
._.,._, ,1,.. l!l........ X. A (\"l r-vrvrv A .-, - - _.__ ,,. 1· · 11t ZZZZ Zb ZZZ ,..,t...,.. -- ... : 1,.,... ..J.- ... -. ·- ... : ......1 ...... --.- ....... t Z 1 .L.l.!.X1-• X ,..-, r l"'l ý"ýf"B '7 - ...... 1 ... ...._ --1 '-l-''-'Ull"J \,,, "1'7L./ L.VV"1' /Z,, lZ,, U ::>UlllUV'-111 y:,,:;;uu,:;;\.o11'-J IIV\..UIUCJ 111aJ""~'-' V"""'" vy111a:,r.y \.o, UL.V/ <.UV/ ,.,, ,., V .,,a,11u111

znení. Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb, Marián Vyparina a kol., vydala Žilinská

univerzita T roku 2001, ISBN 80-7100-827-3.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, T platnom znení.
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číslo posudku· 95. 2022
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Vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v platnom znení.

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 vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.

Vyhláška úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 87/2013 Z.z., ktorou sa mení a
doplňa vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností 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 platnom znení.
Ďungel K.: Kataster nehnuteľností, vydala STU v Bratislave, Stavebná Fakulta, ÚSZ v roku 2003.
Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov - Zväzky 1. až III.; ÚEOS Komercia, a.s. Bratislava; 1998.
Nagy J., Bollová: Ukazovatele priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu; U NIKA/POLYCEN,

Bratislava 1995.ILAVSKÝ, M. - NIČ, M. - MAJDÚCH, D.: Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: Vydavateľstvo Mlpress,
2012. 648 s. ISBN 978-80-971021-0-4

2433-5, v roku 2006.
STN 734055- Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavieb, objektov

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
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

Základné pojmya definície podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.
Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je znaleckým
odhadom ichnajpravdepodobnejšej ceny ku 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.
Výchuuiskuvá hodnota (\ľí-i) je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by boio mužné huu11uLe11Ú stavbu nadobudnú
formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
Technická hodnota (TH) je znaleckýodhad východiskovej hodnoty stavby znížený ohodnotu zodpovedajúcu výške
opotrebovania.
Výnosová hodnota (HV) je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia
nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.
Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.
Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby.
Vek stavby (V) - je vek stavbyv rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia/ ohodnotenia.
Zostatková životnosť stavby (T)- je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavbyv rokoch až do predpokladaného
zániku stavby.
Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť stavby v rokoch.

8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené.
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II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metodiky:

Pre ohodnotenie nehnuteľnosti je aplikovaná príloha číslo 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku.

Výpočet všeobecnej hodnoty je urobený metódou polohovej diferenciácie. Výpočet všeobecnej hodnoty
porovnávaním nie je možné vykonávať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemám k dispozícii preukázateľné a
hodnoverné podkiady pre porovnávanie. Kúpnopredajné ceny nehnuterností v lokalite uvádzané v reahtnych
kanceláriách nie sú preukázateľným podkladom, ktorý by nasvedčoval o skutočnom zrealizovaní predaja
nehnuteľnosti, teda aj o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti. Prehľad ponúk realitných kancelári! vypovedá okrem
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Znalec: ln9. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

ponúkanej ceny, o dobe nehnuteľnosti na trhu, tiež o duplicite ponúkanej nehnuteľnosti za uvádzané
kúpnopredajné ceny. V ponukových cenách je v mnohých prípadoch zahrnutá provízia sprostredkovateľa,
nnrlh:ľhnu6 nlrv•huc-11 ?-;n16ri?!>iľ1r-o ?-:lhŕň~iľ1 ln<Tnio niuniro nnrliol ron" n~ nt"'ľ7Amlr11 i o n,:i,i~<-nľr
r- -- ............ · - r-·- -··J ...... -- · ... -·--1 ..,,..,....,, ........... ··-J - ·-oo· -, )"" • • • · · rr: r- --··-· --· "s SSSSSS 1---·····.,· 1- ··-1--··J ·

Výpočet všeobecnej hodnoty kombinovanou je urobený, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť,
ktorá je schopná dosahovať výnos.

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v
Metodikevýpočtu všeobecnej hodnotynehnuteľnosti a stavieb, ktorú vydala Žilinská univerzita v roku 2001, ISBN
80-7100-827-3. Rozpočtový ukazovateľ stavby je stanovený v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je
zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je
použitý podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR k dátumu, ku ktorému je posudok
vypracovaný

Pre výpočet všeobecnej hodnoty boli použité ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej
hodnoty uvedené v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb, ktorú vydala Žilinská
univerzita v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3. Výpočet bol spracovaný programom HYPO 19.50.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:

b1) V zmysle listu vlastníctva č. 5510 - zo dňa 17.03.2022 sa jedná o nehnuteľnosť zapísanú v evidencii
katastra nehnuteľnosti, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III nasledovne:
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

č - tav >v
Súpisné Na parcele Druh

Popis stavby Druh chr. Umiestneniečíslo číslo stavby nehn. stavby
10796 11820/14 19 orístavba športovej halv 1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 10796 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2382.
Legenda:
Druh stavby:
19 - Budova pre športa na rekreačné účely
Kód umiestnenia stavby: L
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu s

1Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby
Por. č. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého
pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu - vlastník
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR
!ČO: 603317 Spcluvlastnícky pcdícl: 1/1
Poznámka Poznamenáva sa začatie súdneho konania na Okresnom súde Bratislava III sp. zn. 12C/15/2019 k
pozemku registra C KN parc.č. 12781/7, 12781/8 vo veci určenia vlastníckeho práva, P-986/2021
Titul nadobudnutia Osvedčenie o vyhlásení účastníka o nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnostiam na základe
vydržania podľa§ 63 zák. č. 323/1992 Zb., Notárska zápisnica N 45/2010, Nz 3710/2010, NCRls 3811/2010 zo
dňa 4.2.2010
Titul nadobudnutia Listina o určení súpisného čísla č. Star-1399/2001 zo dňa 07.06.2001,Z-15505/10

Časť C: Ťarchy
Por.č.:
1 Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 2 zákona č.351/2011 Z.z. zákona o elektronických komunikáciach v platnom
znení v prospech spoločnosti SWAN, a.s., IČO: 35680202 spočívajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní verejnej
elektronickej komunikačnej siete a stavaní ich vedenia na pozemkoch registra C KN parc.č.12780/1,
parc.č.12780/11, parc.č.12780/12, parc,č,12780/251 v rozsahu vyznačenom podľa GP č.212/2014 podľa, Z-
12865/14
1 Vecné bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách na pare. CKN č.
12780/1, 12780/11, 12780/12, 12780/251, 12780/253 v prospech VNET a.s.. ( IČO: 35 845 007), Z 22270/16
1 '11>rn6 hr1>monr, - "7muclp f:. {..{.. r,rlc 1 nfcm <>1 76lrr,n<i r ~c:;1 /?()11 7 7 r, .,J.,lr-trr,nirlrľ,rl, lrr,m11nilr6ri6rl, 7]'.;'I( _r S rr· · r r· r· · · r· · rr S r· · · sr· rSS: r :SSS J -· ---, ----. - -···-··J -·· ··-··· ······--·--••1 ---·· 
oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenie na cudzej nehnuteľnosti, na pozemku
registra C KN pare. č.12780/1 v prospech Slovanet, a.s., ( IČO: 35 954 612), Z-2735/17
1 Vecné bremeno - spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra C KN pare. č.12780/1 v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1763/2017:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,

1
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Znalec: Ing. Marcel šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36361518), podľa V-3321/2018 zo dňa 05.03.2018
Iné údaje:
1 Zápis GP-102/2010
1 Zápis žiadosti o výmaz stavieb - garáži podľa PPaSM - 172/2012, Z-1963/2012
1 Zápis rozhodnutia o zrušení súp.čísla Star-144/2012 - na p.č, 1D8U/46, Z-3136/12
1 Rozhodnutie o zrušení súp. čísla 11941 na p.č.12781/208 č.: Star-548/2013 zo dňa 29.4.2013

Potvrdenie o zrušení evidenčného čfsla PPaSM:1240/2012-4/2 zo dňa 22.4.2013, Z-8494/13
1 Oznámenie o zrušení súpisného čísla č. 7224/2019/ PR/ VRAA/ZR/8 zo dňa 05.08.2019 a potvrdenie o
neexistencii garáží č. 8585/2019/UKSP/DANE zo dňa 04.07.2019, Z-16450/2019
1 Protokol o oprave chyby X-311/2020
Poznámka: Bez zápisu.

b2) V zmysle listu vlastníctva č. 2382 - čiastočný zo dňa 17.03.2022 sa jedná o nehnuteľnosť zapísanú
v evidencii katastra nehnuteľnosti, kú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava lll nasledovne:
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C evi ovan na atastr ne mape
Parcelné Výmera Druh pozemku Spôsob Druh chr. Umiestnenie Právny

číslo vm2 využitia nehn. pozemku vzťah
11820/4 432 zastavaná plocha a 18 1 2

nádvorie
11820/13 461 zastavaná plocha a 16 1 5

nádvorie
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11820/ 13 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5770.

11820/14 273 zastavaná plocha a 16 1
nádvorie

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11820/ 14 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5510.

·ct é k ál

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
-tn n 1_ ·-- 1_.._ :- ..J _

.LO - ruL.t:IUUl\., HGt l\.Wl UHI Jt:: UVUI

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
2 - Nájom k pozemku
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
Ostatné parcely nevyžiadané

časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby
Por. č. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého
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
Poznámka Poznamenáva sa začatie súdneho konania k pozemku registra C KN parc.č.15119/2 vo veci zriadenia
vecného bremena a nariadenia neodkladného opatrenia vedenom na Okresnom súde Bratislava III sp.zn.
lSC/12/2020,P-1980/2020
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis Protokolu č. 1188 Uľ/413 UU zo dňa :.ť/.U6.LU13 na pozemok registra C KN
parc.č.21970, Z-12343/13.
Titul nadobudnutia Oznámenie o určení súp.čísla 39810/10831/2018/PR/VRAA z 22.11.2018, Z-23419/18

Účastník právneho vzťahu - Nájomca
2 POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava, PSČ 831 04, SR
IČO : 35906294 Spoluvlastnícky podiel: /
K vlastníkovi č. 1 je nájomnývzťah na pozemok parc.č. 15127/13, 15127/14 podľa nájomnej zmluvy č.
117 t?nn7 "" riň-, 77 n11. ?nn7 ,.,,, r1""" 11.-.Xib~ ,-,rl n1 no ?nn7 r1,., ~1 nQ ?n17 _ 11.r 17 rtv:-. , - , , , ...,. ..., ..,, ..., ..,. ,.., ..,,...,, ...., .., ,..,""" , •~ , I ..,,

Zlúčenie spoločností, Z-315/2019
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Účastník právneho vzťahu - Nájomca
~ SlnvP.nsb rP.puhlik;:i
Identifikátor: Spoluvlastnfcky podiel: /
K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 15115/6 podľa nájomnej zmluvy č. 495/2005 zo
dňa 6.3.2006 na dobu neurčitú, Z-2546/09

Účastník právneho vzťahu - Správca
4 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR
IČO : 603317 Spoluvlastnícky podiel: /
Titul nadobudnutia PROTOKOL O ZVERENI MAJETKU HL.MESTA DO SPRAVY
Titul nadobudnutia PROTOKOL C.63 ZO DNA 30.9.1991 O ZVERENI MAJETKU HL. MESTA SR DO SPRAVY
MESTSKEJ CASTI B-NOVE MESTO
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis, PPaSM 312/04 zo dňa 16.8.2004, Pk.vl.14005, GP 11/2003 zo dňa 2.3.2004.
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis č. PPaSM 4/2010 zo dňa 04.01.2010 - Protokol o zverení nehnuteľného
majetku č.: 11 88 0828 09 00
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis Protokolu č.1188 017413 00 zo dňa 27.06.2013 o zverení nehnuteľného
majetku, pozemok registra C KN parc.č.21970, Z-12343/13.
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis Protokolu č. 11 88 059112 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR
Q ,1 rln cnr6vH Mocte lu,i i",:,cH Rr,:,ticl""" _ l\lm,ó Mcctn "'"""""In, rc<T r. IOJ n,:,rr;,: ??Q,1,() /1 ??Q,1,() / '1. 7_11 t;<Q /1 <..,,. • _.. ,.. ·.1 ..,J .,._............... .. -- ..,_..,,, -•••• J • -t,• r-· --·-·-- , --, , .. , , .
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis Protokolu č. 1188 026114 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR
BA do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN parc.č.22000/21,22, Z-13463/14
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis Protokolu č. 1188 0260 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR
BA do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, pozemkyreg. C-KN parc.č.11903/1, 239, Z-13464/14
Titul nadobudnutia Žiadosť o zápis do KN č. 214/98 z 08.06.1998, Protokol o zverení majetku č. 63 z 30.09.1991
-vz 1889/98

Účastník právneho vzťahu - Správca
5 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61, SR
IČO: 31364501 Spoluvlastnícky podiel: /
K nájomcovi č. 3 je správa k nehnuteľnostiam pozemku p.č. 15115/6
Žiadosť o zmenu názvu č. 11533/2001/0320-1 zo dňa 03.03.2011, R-785/11

Účastník právneho vzťahu - Správca
6 TESAKO a.s., Dvoŕákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, SR
IČO : 36650901 Spoluvlastnícky podiel: /
K vlastuikovi i.;, l je nájomný vzťah 11a pozemok parcelné číslo 15123j224 podľa nájomnej znluvy C.5ój20:i2 w
dňa 31.05.2012 na dobu určitú do 31.12.2022

Tituly nadobudnutia LV:
Údaje o tituloch nadobudnutia LV (z dôvodu veľkého objemu údajov) neuvádzam, odkazujem na list vlastníctva
č. 2382, priložený v prílohove] časti posudku.
Časť C: Ťarchy
Por.č.:
ľJc:l::ijP. n r'archách (7. dôvodu val'káho nhjP.m11 ľ1c:l::ijnv) nauvádzarn, odkazujem na ltst vlastníctva r.. 7.~R7., prilnfaný
v prflohovej časti posudku.
Iné údaje: Údaje o iných údajoch (z dôvodu veľkého objemu údajov) neuvádzam, odkazujem na listvlastníctva č.
2382, priložený v prílohovej časti posudku.
Poznámka: Bez zápisu.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa 16.03.2022 za účasti znalca. V rámci
miestneho šetrenia bolo vykonané orientačné premeranie rozmerov stavby, ktoré sú zaznamenané v znaleckom
posudku, vyhotovená fotodokumentácia technického stavu, vybavenia nehnuteľnosti a priľahlej lokality.

d) Porovnanie technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľností so skutočným stavom:
K dispozícii bola projektová dokumentácia stavieb v rozsahu pôdorysy, pohľady, rezy. V rámci obhliadky bolo
vykonané kontrolné meranie hlavných rozmerov stavieb. Predložené výkresy zodpovedajú skutkovému stavu,
nepatrné rozdiely sú zanedbateľné. Skutkový stav je zaznamenanýv časti popis nehnuteľnosti

•

•

,.

"
2

2
s
p
v
h
je
je
d

ä
p;
tv
pl
je
7! 
sá
te
pé
s·
bé
p~
í, 
šp
zá
as
ot

Ži
+F 
pt 
~p
15
Pr
Tl
m
šo
a r

Strana 6



Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

e) Porovnanie údajov z katastra nehnuteľností so skutočným stavom:
Poskytnuté prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom.
Právna dokumentácia bola k dispozícii v rozsahu: listy vlastníctva, kópia katastrálnej mapy. Porovnaním údajov z
katastra a skutočnosti je možné konštatovať: budova s.č. 10796, na pare. č. 11820/14, k.ú. Nové Mesto, obec BA
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, je zapísaná na LV č. 5510, pozemkyp.č. 11820/4,13,14, kú. Nové Mesto, obec
BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, sú zapísané na LV č. 2382. Pozemkya budova sú zakreslené v katastrálnej
mape. Údaje z katastra sú v súlade so skutkovým stavom.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
• budova s.č. 10796 s príslušenstvom, na pare. č. 11820/14, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres

Bratislava III, na LV č. 5510,
• pozemky p.č. 11820/4,13,14, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, na LV č. 2382.

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
----~···1---···'-··•'-·• r'lr'ť ..... ...,.,...._.,... •-·'· ""'---'••·-'-- .1 ... n"- ... ;: ""'---t•• ..... _1 ,.._ ,..._,_1 ftt
f.lUL.t:IIIKJ L.äj.Jl:,i:111t: ua LV l,, L.~OL., K,U. l~UVt: 1v1t::,Lu, UUt:l, ott-111 .l,, l~UVt: [VJt::,Lu, UK! t,:, Dl a u srava 111.

ci
n

Io
u,

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTOVÉ P NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

2.1.1 Budova s.č. 10796, na p.č. 11820/14, k.ú. Nové Mesto
Stavebno-technický popis stavby:
Predmetom ohodnotenia je budova s.č. 10796 - prístavba športovej haly, situovaná na p.č. 11820/14. Nachádza sa
v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, na ulici Pionierska. Z juhozápadnej strany je v dotyku so športovou
halou s.č.13236 na p.č.11820/3. Zo severovýchodnej stranyje športová hala s.č.10797 na p.č.11820/13, s ktorou
je ohodnocovaná budova prevádzkovo spojená. Ohodnocovaná budova s.č. 10796 má dve nadzemné podlažia, nie
je podpivničená. Vstup do budovy je z Pionierskej ulice alebo cez športovú halu s.č. 10797 z Legerského ulice. Z
dispozičného hľadiska sa na 1.NP nachádza zázemie - chodba, hygienické priestory pre mužov a ženy, šatne pre
mužov a ženy, relaxačné centrum s miestnoťami pre masérov, saunu, sprchami, miestnosť pre upratovačku, server
___1__ .J:_1 "l 11.rn 11.r_ "l 11.1n __ ----1-t.:.J __ .__1 :<i:::.~- _ .J•• - : __ ._ ;rSK ~-.a. .• r r"TJ:..1-1-.J•• -"----L-- __,_ 1--"-t.:·---·~ _;:..,1_. _
ct ;)\.,lJVUl;)l\,,U llct .t...1 ...r. l'Cct L.., ... r ;)ct llGt\.,ltd,U,t.Gt l-1:;(U\.,VJ\.,lJd Cl uvc: llJIC;)l-lJU;)U ;)dl-111, .l.Jct"lctUJ ;:,1.e1vuy .::>U UCUJJlUVC t,Jc:l'-l\.J ct

pásy. Konštrukčný systém je montovaný železobetónový stenový a stlpový so železobetónovými stropmi. Fasádu
tvoria obvodové panely s povrchovou úpravou vápennou omietkou. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových
privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodisko je železobetónové
jednoramenné s povrchovou úpravou schodov z koberca. V objekte sa nenachádza výťah. Povrchové úpravy stien
sú vápenné omietky s maľbou, v hygienických priestoroch je na stenách keramický obklad. Miestami na 1.NP je
sádrokartónový kazetový pohľad. Podlahy sú v hygienických priestoroch a pri sprchách z keramickej dlažby, v
telocvični sú drevené parkety, na chodbách je kobereca, v šatniach je PVC a v relaxačnom centre lamnátové
parkety. Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva, osadenévoceľových/obložkových zárubniach. Okná sú plastové,
s vnútornými žalúziami. Hygienické zariadenia sú štandardného vyhotovenia - keramické umývadlá s pákovými
batériami, keramické záchodové misy so spodnou nádržkou, keramické pisoáre, murované sprchové kúty s
pákovými batériami so sprchou. Inštalované je zabezpečovacie zariadenie, kamerový systém, vzduchotechnika.
Vykurovanie je pomocou panelových radiátorov. Zdroj tepla a teplej vody je plynová kotolňa umiestnená v
športovej hale s.č. 10797 a teda nie je predmetom ohodnotenia. Elektroinštalácia pozostáva zo svetelných a
zásuvkových obvodov. Objekt je napojený na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrina) a je prístupný po
asfaltovej komunikácii. Objekt sa nachádza v technickom stave primeranom jeho veku, je udržiavaný. Počas
obhliadkyboli zaznamenané lokálne zatečenia, plesne, trhliny v omietkach a opadaná fasádna omietka.

Životnosť a opotrebenie:
Výstavba samotnej stavby bola započatá v rámci "akcie Z" v 80-tych rokoch a v roku 1989 bolo vydané Stavebné
povolenie č. VÚP-327-2136/89-lng.Š0-34, zo dňa 06.12.1989 od Obvodného úradu Bratislava III. na stavbu
"prístavba športovej haly" na Pionierskej ulici v Bratislave. V roku 1997 bolo vydané Rozhodnutie č. 97/15720-
150/151-EDA-30, zo dňa 15.12.1997 od Okresného úradu v Bratislave - odbor životného prostredia na stavbu -
Predlženie lehoty na dokončenie stavby "prístavba športovej haly" na Pionierskej ulici v Bratislave pre stavebníka
TIME SPORT - Fits.r.o. a v roku 1998 bolo vydané Rozhodnutie č. 98/05139-150/151-BKT zo dňa 09.07.1998 od
Okresného úradu Bratislava lll - Odbor životného prostredia na stavbu - Zmena rozostavanej stavby "Prístavba
športovej haly Pionierska - Legerského ul. Bratislava", na účel - na prízemí šatne, sprchy, sauna, skladovací priestor
a na poschodí posilňovňa, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.1998. V roku 2001 bolo vydané Rozhodnutie
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č. 2001/00234-150/151-BKT zo dňa 9.3.2001 od Okresného úradu Bratislave Ill. Odbor životného prostredia na
stavbu - "Prístavba športovej haly" na Pionierskej a Legerského ulici, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
-,.-,-, -,,HH ~,><•••.•••~.• L .~•••\. •• ,., J ••~ ••.l••.•• l••.• s-... 1 ••, •••••• J ••..• ,_,_,_ 1•• 1. J •.• L .1 •.. :<(••••• , •• :,. •••• -,,HH
L / ,.:J,LVV.1., ciz,e :,ctlllUUld :,LGIV Ud d Jt::J uu:,Ld VUd, 1 t::1'.UIJ:,U U1'.l.ld d JIIUUt::l lllLdl.ld UUld Udlld uu ULIVdllld dL V 1. LVV.1.,

Predpokladaná základná životnosť objektu vzhľadom na skutkový stav je 80 rokov.

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

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Základy
(18,60*14,42)*0,30
Vrchná stavba
(18,60*14,42)*4,2 +(18,60*14,42)*4,55

Zastrešenie

80,46

2 346,86

107,28
(18,60*14,42)*0,4

1uostavaný priestor stavby ceikom
1

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ: RU= 2 349 / 30,1260 = 77,97 €/m

3

Koeficientkonštrukcie: k« = 0,993 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

očet koeficientu u zastavanej a konštrukčnej

Číslo VýpočetZP ZP(m2]

1 (18,60*14,42)

2 (18,60*14,42)

268)1 Repr. 4)

268,21 Repr. 4,55

Výpočet výšky (h)

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

(268,21 + 268,21) / 2 = 268,21 m2

(268,21 * 4,2 + 268,21 * 4,55) / (268,21 + 268,21) = 4,38 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficientvplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kzP = 0,92 + (24 / 268,21) = 1,0095
kvP = 0,30 + (2,10 / 4,38) = 0,7795

V' očet a určenie koeficientu bavenia objektu:
Cenový podiel Úprava podielu

Cenový podiel

Číslo Názov Koef. štand. ks; hodnotenej
RU[%] cp: cpi * ks; stavb %

Konštrukcie podľa RU

1 Základy vrát. zemných prác 7,00 1,00 7,00 7,56

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 19,44

~ Jwvpy
-1 /'\ (\{\ 1 "''

1" (\f'\
1A nA

J

J.V1VV .1.,vv J.V1VV ..1..v,uv

4 Zastrešenie bez krytiny 9,00 1,00 9,00 9,72

5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 3,24

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,08

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,00 0,90 5,40 5,83

8 úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,80 2,40 2,59

9 Vnútorné keramické obklady 2,00 1,00 2,00 2.16

10 Schody 3,00 1,00 3,00 3,24

11 Dvere 3,00 1,00 3,00 3,24

12 Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Okná
5,00 1,10 5,50 5,94

14 Povrchy podláh 3,00 1,10 3,30 3,56
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na
ňa
""U.1.,

46

86

28

~

15 Vykurovanie
16 Elektroinštalácia
17 Bleskozvod
18 Vnútorný vodovod
19 Vnútorná kanalizácia
20 Vnútorný plynovod
21 Ohrev teplej vody
22 Vybavenie kuchýň
23 Hygienické zariadenia a WC
24 Výťahy
25 Ostatné

<;nnln- .. --··

číslo posudku: 95/2022

4,00 1,00 4,00 4,32

5,00 1,00 5,00 5,40
1,00 1,00 1,00 1,08
2,00 1,00 2,00 2,16
2,00 1,00 2,00 2,16
1,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 1,00 3,00 3,24
1,00 0,00 0,00 0,00
6,00 0,50 3,00 3,24

100/llJ 92,61) 11JIJ,IJIJ

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Východisková hodnota na MJ:

TECHNICKÝ 4č Ph 

kv = 92,60 / 100 = 0,9260
kcu = 2,851
kM = 1,05
VH = RU * kcu * kv * kzP * kvP * kK * kM [€/m3]

VH = 77,97 €/m3 * 2,851 * 0,9260 * 1,0095 * 0,7795 * 0,993 * 1,05
VH = 168,8872 €/m3

~
:tz1
~

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov I Začiatok užívania I V [rok] 1 T [rok] 1 Z [rok] 1 O[%] 1 TS [%]

Budova s.č. 10796, na p.č.
11820/14, kú. Nové Mesto 2001 21 59 80 26,25 73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

lf{,nni't:tit"sr rrrr ! l-lnrfnnt" íEl
--------- L-.J

Východisková hodnota
Technická hodnota

168,8872 €/m3 * 2534,60 m3
73,75 % z 428 061,50 €

428 061,50
315 695,36

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
iel
:j 2.2.1 Vodovodná nrfnntka.. .. ,

Predmetom ohodnotenia je vodovodná prípojka v dlžke 10,5m zo Šuňavcovej ulice. Prípojka je spoločná pre
ohodnocovanú budovu s.č, 10796, budovu s.č. 10797 a budovu s.č, 13236.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:
Kód KS:

8271 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod QKSO 8271)
1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC
1.1.c) Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:

1320/30,1260 = 43,82 €/bm
10,5 bm
kcu = 2,851
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Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Spoluvlastnícky podiel:

kM = 1,05
1/3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov Začiatok užívania h (rok) T [rok) Z [rok] O[%] TS [%]
Vodovodná prípojka 2001 21 29 so 42,00 58,00

VÝCHODISKOVÁ P TECHNICKÁ HODNOTA

Názov 1 Výpočet 1 Hodnota(€]
Východisková hodnota
Technická hodnota

10,5 brn * 43,82 €/brn * 2,851 * 1,05
58,00 % z 1 377,36 €

1 377,36
798,87

2.2.2 Vodomerná šachta
Predmetom ohodnotenia je vodomerná šachta. Šachta je spoločná pre ohodnocovanú budovu s.č, 10796 a budovu
s.č. 13236.

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:
Kód KS:

8271 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod QKSO 8271)
1.:i. Vodomerná šachta (JKSO 825 5)
1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
U r.nhr;r.-n♦ "",;..,,,ly.-w,i,íri ,"....,.n.--.-~.,~ ..,.._),'.""",.,._,.,'-'••...•'-'••.. • J ,..,._._ ....., ........ ._ ~~-• • Y"J •'

Spoluvlastnícky podiel:

7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP
4m3 OP
kcu = 2,851
1,.. - 1 f\C:
'"'IYI - _.._,v,_,

1/2

TECHNICKY STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov 1 Začiatok užívania J h [rok] J T [rok] J Z [rok] J O[%] J TS [%]
Vodomerná šachta 241:: 21 29 so 42,00 58,00

VYCHODISKOVÁA TECH IOC..\ HODXOTA

Názov Výpočet 1 Hodnota[€]
Východisková hodnota
Technická hodnota

4 m• O?• ::s.;2- € m3 OP* 2,851 * 1,05
58 :::: %z3 (-:-, 58 €

3 044,68
1 765,91

2.2.3 Areálový vodovod
Predmetom ohodnotenia je areä.ový ":c.:vod v dlžke 58m. Vodovod je spoločný pre ohodnocovanú budovu s.č.
10796 a budovu s.č. 10797.

z
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

ZATRIEDENIE STAVBY

KódJKSO:
Kód KS:

827 1 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod QKSO 8271)
1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC
1.1.c) Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficientvyjadrujúci vývoj cien:
Un..nfirinn• ,,..,.j-,,rl.,.uilíri •'Í'7n"'11n6 unh",..--~~··-·~··· •J, ....... , .. -· rr~ ~ SS ··•J ·t'•J •. 
Spoluvlastnícky podiel:

1320/30,1260 = 43,82 €/bm
58bm
kcu = 2,851
1,.. - 1 ne:'"l"'I - ....,v._,,

1/2

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

u
Názov Začiatok užívania V [rok) T [rok] Z [rok] O[%] TS (%]

Areálový vodovod 2001 21 29 50 42,00 58,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov 1 Výpočet 1 Hodnota[€]

Východisková hodnota
Technická hodnota

58 bm * 43,82 €/bm * 2,851 * 1,05
58,00 % z 7 608,29 €

7 608,29
4 412,81

2.2.4 Prfnrrika kanaltzácíe.. . 
Predmetom ohodnotenia je kanalizačná prípojka v dlžke 9,lm z Legérskeho ulice. Prípojka je spoločná pre
ohodnocovanú budovu s.č. 10796 a budovu s.č. 10797.

•
ZATRIED EN IE STAVBY

KódJKSO:
Kód KS:

827 2 Kanalizácia
2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:
Bod:
Položka:

2. Kanalizácia OKSO 827 2)
2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové
2.3.d) Prípojka kanalizácie DN 300 mm

J
~

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Spoluvlastnícky podiel:

TECHNICKÝ STAV

1630/30,1260 = 54,11 €/bm
9,1 bm
kcu = 2,851
kM = 1,05
1/2

s.č. Výpočetopotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O[%] TS [%]
!Prípojka kanalizácie 2001 ID 29 50 42,00 58,00
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
číslo posudku: 95/2022

VÝCHODISKOVÁA TECHNICKÁ HODNOTA

Názov 1 Výpočet Hodnota[€]

Východisková hodnota
Technická hodnota

9,1 bm * 54,11 €/bm * 2,851 * 1,05
58,00 % z 1 474,03 €

1474,03
854,94

2.2.5 Revízna šachta
Predmetom ohodnotenia je betónová revízna šachta s oceľový, :.:;~';::-;:.:::.-=:.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

., -
827 2 Kanalizácia
2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 2. Kanalizácia OKSO 827 2)
Bod: 2.4. Kanalizačné šachty
Položka: 2.4.a) Betónová prefabrikovaná - r.:: Jr K e K 200 - 300

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

9150·30·2 =
1 Ks
kci = 2.85:
kM = 1,05

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením živo::-:is::: -:C:-

Názov Začiatok užívania V [rok] o[%] TS [%]

Revízna šachta 2001 21 42.00 58,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota[€]

Východisková hodnota
Technická hodnota

1 Ks* 303,72 €/Ks* 2,851 * 1,05

58,00 % z 909,20 €

909,20
527,34

RO
Kal
~
no 

Ro:
POi
jo 
Ko
Sp

ŽÝ 

2.2.6 Revízna šachta 2
Predmetom ohodnotenia je betónová revízna šachta s oceľovýrc '.)O: -

budovu s.č. 10796 a budovu s.č. 10797.

KódJKSO:
Kód KS:

827 2 Kanalizácia
2223 Miestne kanalizácie

. ~~:-:a e spoločná pre ohodnocovanú

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod: 2.4. Kanalizačné šachty
Položka: 2.4.a) Betónová prefabrikovaná - l'J::~ 2 o- :-e ::o::-ubie DN 200 - 300

Io 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Spoluvlastnícky podiel:

9150 '30,126C = 303,12 € Ks
1 Ks
ker = 2,851
kM = 1,05
1/2
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

TECHNICKÝ STAV
V očeto otrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborn 'm odhadom

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O[%] TS [%]

Revízna šachta 2 2001 21 29 50 42,00 58,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov 1 Výpočet l Hodnota(€]

Východisková hodnota
Technická hodnota

1 Ks* 303,72 €/Ks* 2,851 * 1,05
58,00 % z 909,20 €

909,20
527,34

2.2.7 Areálová kanalizácia
Predmetom ohodnotenia je areálová kanalizácia v dlžke 47m. Kanalizácia je spoločná pre ohodnocovanú budovu
s.č. 10796 a budovu s.č. 10797.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 2. Kanalizácia QKSO 827 2)
Bod: 2.3. Kanahzacné prípojky a rozvody- potrubie plastové
Položka: 2.3.d) Prípojka kanalizácie DN 300 mm

Rozpočtový ukazovateľza mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficientvyjadrujúci vývoj cien:
Koeficientvyjadrujúci územnývplyv:
Spoluvlastnícky podiel:

1630/30,1260 = 54,11 €/bm
47bm
kcu = 2,851
kM = 1,05
1/2

TECHNICKÝ STAV
V' očet o otrebenia lineárnou metódou so stanovenírn životnosti odborn m odhadom

Začiatok užívania V (rok] T [rok] Z [rok] o(%] TS [%]

Areálová kanalizácia 2001 21 29 E_ 42,00 58,00

•
VÝCHODISKOVÁ P TECHNICKÁ HODNOTA
1 Názov j Výpočet Hodnota(€]
Východisková hodnota
Technická hodnota

47 bm * 54,11 €/bm * 2,851 * 1,05
58,00 % z 7 613,11-€

7 613,11
4415,60

DÚ 

2.2.8 Prípojka elektriny
Predmetom ohodnotenia je elektrická prípojka v dlžke 85m zo Šuňavcovej ulice.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

828 7 Elektrické rozvody
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 7. Elektrické rozvody QKSO 828 7)
Bod: 7.1. NN prípojky
Položka: 7.1.1) káblová prípojka zemná Al 4*35 mm*mm

Ru:Lpui:iuvý ukazuvateľ :La 1111::n1Ú jednotku:
Počet káblov:

490í30,12ó0 = 1ó,27 €ílm1
3
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Znalec: Ing. Marcelšmot/ák. PhD. číslo posudku: 95/2022 l 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:
Počet merných jednotiek:
II"nofiriont ,nri~rlrni-.'u~i ,n',uoi 1-ion•___________.._ ·J,----,--.. ·J •-v,-·-···
Koeficientvyjadrujúci územný vplyv:

9,76€/bm
85bm
1,,.. - ? Qt;1......v .... , .... oJ...

kM = 1,05

TECHNICKÝ STAV
V očeto otrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborný odhadom

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O[%] TS [%]

Prípojka elektriny 2001 21 29 50 42,00 58,00

,rÚl"lll"'\1"'\.IC"'l,n,rÁ " ........,...,.nr-w,r. TIAW"t.1'.lf'VT"A
\11\...IIVLJI..Jl~VYM./"l IĽi\..,IJl„l\.,l~llVl.11"41Vln

Názov 1 Hodnota[€)

Východisková hodnota
Technická hodnota

1 Výpočet
85 bm * (16.27 €/bm+ 2 * 9,76€/bm) * 2,851 * 1,05
58,00 % z 9 106,83 €

9 106,83
5 281,96

-.:

2.2. 9 Spevnená plocha
Predmetom ohodnotenia je spevnená plocha 'L, beí, zárnkovej dlažby nachádzajúca sa na p.č, 11820í4, Spevnená .:
plocha je spoločná pre ohodnocovanú budovu s.č. 10796 a budovu s.č. 10797. :,.

:
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:
Kód KS2:

822 2,5 Spevnené plochy
2112 Miestne komunikácie
2111 Cestné komunikácie

R01POČ:TOVÝ IIKA10VATí-:ľ.
Kategória: 8. Spevnené plochy QKSO 822 2,5)
Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým
Položka: 8.3.f) Zámková betónová dlažba - kladené do piesku

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Spoluvlastnícky podiel:

440/30,1260 = 14,61 €/m2 ZP
255 m2 ZP
kcu = 2,851
kM = 1,05
1/2

TECHNICKÝ STAV
V' očeto otrebenía lineárnou metódou so stanovením životnosti odborn m odhadom

Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok) 0(%] TS(O/o]

2001 21 29 50 42,00 58,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov i výpočet i Hodnota Lt':J

Východisková hodnora
Technická hodnota

255 m2 ZP * 14,61 €/m2 ZP * 2,851 * 1,05
58,00 % z 11152,62 €

11152,62
6 468,52

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov Jvýchodisková hodnota [€] 1 Technická hodnota [€]

Budova s.č, 10796, na p.č. 11820/14, k.ú. Nové Mesto

Vodovodná prípojka
Vodomerná šachta
Areálový vodovod
Prípojka kanalizácie

428061,50 315695,36
1 377,36
3 044,68
7 608,29
1474,03

798,87
1 765,91
4 412,81

854,94
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

Revízna šachta
Revízna šachta 2
Areálová kanalizácia
Prípojka elektriny
Spevnená plocha

909,20
909,20

7 613,11
9106,83

11152,62

527,34
527,34

4415,60
5 281,96
6 468,52

!celkom: 471256,821 340 748,651

á •

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Bratislava je najväčším a súčasne hlavným mestom Slovenskej republiky a spadá do Bratislavského kraja. Je
to s[dlo vlády, prezidenta a parlamentu, centrum kultúry a vzdelanosti, sídlo univerzít, centrum histórie a umenia,
ako aj biznisu, mesto pracovných príležitostí a nákupných možností, zábavy a služieb. V meste je vybudovaná
kompletná technická infraštruktúra. Má medzinárodnú vlakovú, autobusovú i leteckú dopravu. V rámci mesta
premáva mestská hromadná doprava, ktorá spája jednotlivé okresy a mestské časti. Bratislava má päť okresov a
17 mestských častí. Podľa štatistických údajov z roku 2004 má Bratislava v súčasnosti 426 tisíc obyvateľov a
rozlohu 367,6 km2. Leží v nadmorskej výške od 126 mn. m. (Čunovo) po 514 mn. m. (Devínska Kobyla). Jedným
z okresov je aj Bratislava III. Má rozlohu 74,67 km2, žije tu 63 081 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je
845 obyvateľov na km2 (údaje k 31.12.2014). Nachádza sa v severovýchodnej časti Bratislavy a svojou veľkosťou
aj počtom obyvateľov je druhým najmenším okresom bratislavským okresom. Na jeho území sa nachádzajú 3

Zaberá severovýchodnú časť Bratislavy a jeho územie tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát
a na severovýchode a juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom
Dunaja. V mestskej časti sa nachádza prvé moderné nákupné centrum na Slovensku - Polus City Center. Je to časť
s obchodnou a obytnou zástavbou sídliskového charakteru s občianskou vybavenosťou. Lokalita má výbornú
prístupnosť do centra mesta po ulici Račianska alebo Vajnorská.
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Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej časti obce. v zástavbe existujúcich bytových domov a
občianskej vybavenosti. Ovzdušie v okolf domu je bez poškodení. V okolí je komplexná občianska vybavenosť.
Parkovanie v okolí stavby je dobré. Prístup je po spevnenej komunikácii - Pionierskej a Legerského ul. Dopravné
spojenie s centrom je vyhovujúce, autom do 10 minút a do 7 minút od objektu je zástavka MHD. Pripravenosť
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Znalec: Ing. Marcel šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

inžinierskych sietí je dostatočná, reprezentovaná verejnou kanalizáciou, vodovodom, plynom a elektrickou
energiou, káblový rozvod televízie, telefónu a internetu.

b) Analýza využitia nehnuteľností:
Ohodnocovaná nehnuteľnosť je v čase obhliadky využívaná ako športová hala. Na 2.NP sa nachádza telocvična, na
1.NP sa nachádza zázemie (šatne, sprchy, toalety) a relaxačné centrum. Iné využitie sa v súčasnosti nepredpokladá.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Ohodnocovaná budova s.č. 10796 je v súčasnosti prevádzkovo prepojená s budovou s.č. 10797, s ktorou tvorí
navzájom jeden funkčný celok. Pre prípadné samostatné využitie budovy s.č. 10796 by sa musel osadiť zdroj tepla
a teplej vody (v súčastnosti je budova zásobovaná teplo a teplou vodou z budovy s.č, 10797). Prístup do budovy
:;,C. :i079ó je IJIUí.llÝ z. Piullier:;kej ulice cez i-JUZ.e111uk i-J.Í::. :i:iô20í4, ki.. je vu vlastuíctve Hlc1vlla1u 111e:,i.é:I SR
Bratislava. Na liste vlastníctva nie sú k predmetu ohodnotenia uvedené ťarchy viď. LV v prílohe.

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY
Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v hl. m. SR Bratislava - mestská časť Nové Mesto, v zástavbe bytových
domov a občianskej vybavenosti. Trh s nehnuteľnosťami obdobného typu je v rovnováhe. Súčasný technický stav
nehnuteľnosti - postačuje bežná údržba. V danom mieste je zvýšený hluk a prašnosť od dopravy - v blízkosti sa
nachádza železničná trať. Pracovná príležitosť je vzhľadom k polohe v hl. meste SR a k prístupu do centra dobrá
- územie hlavného mesta. Dostupnosť k zástavke dopravného spojenia je do 7 minút pešej chôdze. Pripravenosť
inžinierskych sietí v blízkosti stavby - elektrina, voda, kanalizácia, plyn, dátový rozvod. V danej lokalite je bežný
záujem o prenájom nehnuteľností.

n-=-----✓• ,.,, ..... ,.........: ....._.. _,..,,....., ...... ,,..: ....a:~---- ...:..c: ..... :...... I\ ~
1 1 ICIIICI UJ nuc1n„1c111. pvtuuv VCJ UllCI Cll\..10\..U;. v,u
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda I Vvoočet 1 Hodnota

1. trieda III. trieda+ 200 % = (0,600 + 1,200)
II. trieda Aritmetický priemer 1. a lll. triedy
III. trieda Priemerný koeficient
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy
V. trieda lll. trieda - 90 % = (0,600 - 0,540)

1,800
1,200
0,600
0,330
0,060

v očet koeficientu olohovej diferenciácie:

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda pi8 
Váha

Vr

1
Trh s nehnuteľnosťami lil. 0,600 13

dopytv porovnaní s ponukou je v rovnováhe
Poloha nehnuteľnosti v danej obci- vzťah k centru obce

2 časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a II. 1,200 30

vybraných sídlisk

3
5úlasuý i.t:dmic.:ký si.av uehuutei'nvstí II. 1,200 8

nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu

4
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti 1. 1,800 7

objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.

s Príslušenstvo nehnuteľnosti III. 0,600 6
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti

6
Typ nehnuteľnosti III. 0,600 10

priemerný· obchodný a prevádzkový objekt bez parkoviska
Pr~rnvnP mn7nnc.:ti nhvv~tPľc.:tv:::. - miPr~ nP7:::lmPc.:tnann~ti- - -- - - . -- - --- --- - - ·- - - ..,

7 dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 1. 1,800 9

nezamestnanosť do 5 %

8
Skladba obyvateľstva v mieste stavby II. 1,200 6

priemerná hustota obyvateľstva
9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám III. 0,600 5

Výsledok
kP01*v1

7,80

36,00

9,60

12,60

3,60

6,00

\

3

T•

16,20

7,20

3,00
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Znalec: Ing. Marcelšmotlák. PhD.

orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne
nevhodná

10
Konfigurácia terénu

1. 1,800rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby

11 elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, II. 1,200
o...l.L'f•• -·· .1. 'il•• l ......t •••

1

Lt:lt:JUll, :t}JUIUL.Jld. dlJU:::Jld

Doprava v okolí nehnuteľnosti
67 železníca.autobus, miestna doprava, taxíslužba, letisko, lodná I. 1,800

doprava a pod.
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody,

1
69 služby, kultúra)

I. 1,800krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola,
nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb

68 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
III. 0.600ies, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do iuuo m

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí
60 stavby IJI. 0,600

zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na

6, nehnut III. 0,600
bez zmeny

6z Možnosti ďalšieho rozšírenia v. 0,060žiadna možnosť rozšírenia

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
III. 0,600bežný prenájom nehnuteľností

6~ 
Názor znalca

III. 0,600priemerná nehnuteľnosť
Spolu

číslo posudku: 95/2022

,k

,80

,,00

1,60

:,60

i,60

i,00

i,20

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
1 Názov Výpočet
Koeficient polohovej diferenciácie
Všeobecná hodnota

kPo = 181,62/ 180
VŠHs =TH* kpo = 340 748,65 € * 1,009

6 10,80

7 8,40

7 12,60

10 18,00

8 4.80

9 5,40

8 4,80

7 0,42

4 2,40

20 12,00

6d5 6d61,7 

Hodnota
1,009

989 d6019~ €

3.1.2 KOMBINOVANÁ METÓDA
Kombinovaná metóda sa vypočíta podľa vzťahu:
ur-u a. HV+ b.TH
• JJJ - a+b

r.clr= J

7,20

3,00

kde
HV - výnosová hodnota stavieb [€),
TH - technická hodnota stavieb [€],
a - váha výnosovej hodnoty [-] ,
b - váha technickej hodnoty, spravidla sa rovná 1,00 [-].

Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z pozemkov.

3.1.2.1 VÝNOSOVÁ HODNOTA
Výnosovou hodnotou sa rozumie súčasná hodnota kapitalizovaných budúcich disponibilných výnosov (tj. výnosov
znížených o prevádzkové náklady nehnuteľnosti, náklady na údržbu nehnuteľnosti, dane a poplatky) z využitia
nehnuteľnosti formou prenájmu. Táto hodnota sa povinne určí u stavieb, ktoré poskytujú trvalý výnos, napr. u
administratívnych budov, prevádzkových stavieb, atď.

Výnosová hodnota stavieb je vypočítaná kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo
neobmedzeného obdobia,
Yypočíta sa podľa vzťahu:
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95,12022

oz
HV=k [€]
kde
OZ - odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos so zohľadnením kapitalizovaného odpisu [€/rok], ,_
k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje
základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky, globálnu mieru rizika a zaťaženie daňou z príjmu.

Podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov sa odčerpateľným zdrojom rozumie rocny
disponibilný výnos z využívania nehnuteľnosti formou prenájmu. Vypočíta sa ako rozdiel hrubého výnosu a
nákladov na využívanie nehnuteľnosti (prevádzkových, správnych nákladov, nákladov na údržbu a pod.) znížený
o odhad predpokladaných strát výnosu z nájomného s ohľadom na typ majetku, jeho polohu, využiteľnosť a pod.
Podľa metodiky ÚSI Žilina je od hrubého výnosu za prenájom nehnuteľnosti potrebné odčleniť aj zodpovedajúcu
časť výnosu za pozemok.

Kapitalizovaný odpis sa vypočíta podľa vzťahu:
VH 

cv = ZZ . { [€]
kde
AT✓ 1 -: 1: , ...J : re 1-.,,..1„1
Vl\. - ť\QfJH..0.JU,UVQl1.Y U\,IJ.11.), 1 \../ l vr,.1,

VH - Východisková hodnota stavieb [€],
ZZ - základná životnosť [rok], v prípade súboru stavieb sa dosadzuje základná životnosť určená váhovým
priemerom,
k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje
základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky, globálnu mieru rizika a zaťaženie daňou z príjmu.

Hrubý výnos
Hrubý výnos, v súlade s vyhláškou č. 492/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, predstavuje čistý príjem z
prenájmu stavby, za predpokladu 100 o/o prenajatia nehnuteľností počas celého roka. Stanovený je ako súčin ročnej
nájomnej sadzby a prenajíma teľnej plochy. Ak časti stavby nie sú v čase ohodnotenia prenajaté, vychádza sa z
nájomných sadzieb, ktoré sa pri riadnom obhospodarovaní majetku dajú trvalo dosiahnuť.
Nájomné je uvažované na základe predloženej platnej nájomnej zmluvy od zadávateľa posudku vo výške
16800€/rok za celý objekt s tým, že všetky náklady si hradí nájomca.

Názov VýpočetMJ Počet MJ MJ
Nájomné Nájomné spolu
€ MJ rok € rok

Jbudova s.č i07% i i,00 ks iti 800,00 iti 800,001

Podiel pozemku na dosahovaní výnosu
Podiel ozemku na 'nose ·e stanovený odborne odhadom vo 'ške 10% z hrubého ročného ' osu.

o
~SKS 

u
Názov Výpočet Spolu [€/rok]

Podiel pozemku na výnose 10% z 16 800,00 1680,00

Hrubý výnos stavby: 16 800,00 - 1 680,00 = 15 120,00 €/rok

Náklady
Náklady na využívanie nehnuteľností sú určené odhadom z východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu s
ohľadom na veľkosť majetku a predpokladanú výšku pri jeho riadnom obhospodarovaní. Do nákladov nie sú
zahrnuté náklady, o ktoré je znížená sadzba nájomného použitá pri výpočte hrubého výnosu.

Názov vynaloženého nákladu 1 Výpočet 1 Náklad í€/rokl
Náklady na údržbu 1 1

Údržba 0,10 % z 471 256,82 471,26

Správne náklady í 1
správne 3,00 % z 15 120,00 453,60

Odpisy 1 1

budova s.č. 10796 4712 56,82/80*0,0 506 298,07

Náklady spolu: 1 1 1222,93

D 
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Znalec: Ing. MarcelŠmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

Odhad straty
Strata výnosu z nájomného je vzhľadom na typ majetku, jeho polohu, využiteľnosť a možné riziká
uvažovaná odborn 'm odhadom na úrovni 10% z hrubého ročného 'nosu.

Názov Výpočet Spolu [€/rok

Odhad stra 10% z 15 120,00 1512,00

Disponibilný výnos
Hrubývýnos stavby

€ rok
Náklady (€/rok] Odhad straty [€/rok]

Odčerpateľný zdroj
€ rok

15 120,00 1222,93 1 512,00 12 385,07

m

je

Výpočetvýnosovejhodnoty
Zdôvodnenie úrokovej miery:
Úroková miera je úroková sadzba (kapitalizačný úrokomer), ktorá je podľa platnej vyhlášky minimálne 1,5-
násobok základnej úrokovej sadzby ECB zverejnenej prostredníctvom NBS a zohľadňuje zaťaženie daňou z
---<=---·· Jv ,_..___,__, J__ : --~-.._, ,_..___ .t. , .J.'! .. _,__ J.•• L ••• !. r-,.t,1_1_.l •• .t. _, , .t. __ J_,__ rrn !. _J
fJlljlllU l-JUUld t-JldLtlJl.,JJ fJlt:'Ul-Jl::>UV, V~t:::Ll'\.U J.Jldlllt:: 1\.U UllU UllUUllUl.Cllld. L,dl\_ldUlld UlUt\UVCl ::>dUL.Ud CA~D Jt::: UU

16.3.2016 vo výške 0,00% (podľa www.nbs.sk).
Miera rizika zohľadňuje podnikateľské riziká, ktoré neboli zohľadnené v odčerpateľnom zdroji. V oblasti
prenájmu nehnuteľností v danom čase a danej lokalite je porovnateľná s komerčnými úrokovými sadzbami
komerčných bánk poskytované pri aktívnych obchodoch. Vo výpočte je uvažované s mierou rizika na úrovni 4,0%.
Daňové zaťaženie (DZ) z príjmov pre vlastníka - právnickú osobu vo výške 15%. Zo súčtu základnej úrokovej
sadzby ECB (i), miery rizika (r) a zaťaženia dane z príjmu (d), vychádza celková úroková miera u = i + r
+ d.

IZ
ie]
IZ

ke

Doba kapitalizácie:
Základná úroková sadzba ECB:
Miera rizika:
Zaťaženie daňou z príjmu:
úroková miera:
Kapitalizačný úrokomer:
Výnosová hodnota
HV = (OZ /k)= 12 385,07 / 0,0506 = 244 764,23 €

Neobmedzená
i = 0,00 %/rok
r = 4,00 %/rok
d = 1,06 %/rok
u = 0,00 + 4,00 + 1,06 = 5,06 %/rok
k= 5,06 / 100 = 0,0506

su.

~

G E 
! sú

1.1.2.2 KOMBINÁCIA TECHNICKE! A VÝNOSOVEJ HODNOTY
Technická hodnota stavieb (TH): 340 748,65 €
Výnosová hodnota (HV): 244 764,23 €

Určenieváh podľa W.Naegeliho:
Rozdiel:

R -THH-VHV * l00 _ 340 748,65 - 244 764,23 * 100 = 39,22%244 764,23

Váha technickej hodnoty: b = 1
Váha výnosovej hodnoty: a= 4
Všeobecná hodnota vypočítaná kombinovanou metódou:
\"ŠH = a * HV + b * TH

s a+b
\"ŠHs = (4 * 244 764,231: ~1*340748,65) = 263 %l,1l €

3.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY

:,60

1,07
:,93

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb Hodnota[€]

Metóda polohovej diferenciácie 343 815,39

Kombinovaná metóda 263 961,11
Ako vhodná pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bola zvolená metóda polohovej diferenciácie.
VŠH stavieb= 343 815,39 €
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95,12022

3.2 POZEMKY
, ,

3.2.1 METODA POLOHOVEj DiFERENCiACiE
3.2.1.1 Pozemky, k.ú. Nové Mesto
Predmetom ohodnotenia sú pozemky p.č.11820/4,13,14. Pozemkysa nachádzajú v hlavnom meste SR Bratislava,
okres Bratislava III, obec BA-m.č. Nové Mesto, k.ú. Nové Mesto. Pozemky májú možnosť napojenia na prípojky IS -
elektrinu, vodu, kanalizáciu, plyn. V zmysle LV č. 2382 sú pozemky identifikované ako zastavaná plocha a nádvorie.
Na pozemku p.č. 11820/14 stoji budova s.č. 10796, na pozemku p.č. 11820/13 stoji budova s.č. 10797. Prístup na
pozemky je z miestnej asfaltovej komunikácie na ulici Pionierska a Legérskeho.

Parcela Druh pozemku

11820/4
11820/13
11820/14

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Spolu výmera

Spoiuviastnícicy Výmera (m2]odiel
432,00 1/1 432,00
461,00 1/1 461,00
273,00 1/1 273,00

1166,00

Obec:
Východisková hodnota:

Bratislava
VHMJ = 66,39 €/m2

Označenie a názov
koeficientu 1 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 domovv
dosahu miest nad 100 OOO obyvateľov
S - rnrlinnP dnmv hvtnvP rlnmv ::i n<:rntnP <:rnvhv n::i hvv::iniP <:n ~rnnrl::irrlmím

J, ., ., ., ., ~

1
Hodnota

koeficientu
ks

koeficient všeobecnej
situácie

ko
koeficient dopravných

vzťahov
J 

koeficient funkčného
využitia územia

k1
koeficient technickej

infraštruktúry pozemku
kz

koeficient povyšujúcich
faktorov

kR
koeficient redukujúcích

faktorov

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných
sien')

1,50

k vybavením,
k f . t. t v . V•ť - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 1,00
oe icien In enzíty vyuzi ia - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so

štandardným vybavením

1,00

1,20

1,40

O. nevyskytuje sa 1,00

O. nevyskytuje sa 1,00

a

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov 1 Výpočet

1 Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie kPo = 1.50 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,40 * 1,00 * 1,00
Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * keo = 66,39 €/1112 * 2,5200

2,5200
167,30 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov Í Výpočet j Všeobecná hodnota(€]

parcela č. 11820/4
parcela č. 11820/13
parcela č. 11820/14

432,00 1112 * 167,30 €/1112 * 1/1
461,00 1112 * 167,30 €/m2 * 1/1
273,00 1112 * 167,30 €/1112 * 1/1

72 273,60
77 125,30
45 672,90

Spolu 1 1 195 071,80

Strana 20
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.lava,
:y IS -
vorie.
up na

,
III. ZAVER
1. OTÁZKY ZADÁVATEĽA:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a to: budova s.č. 10796, na pare. č.11820/14, kú. Nové Mesto, obec
R~-m r N()VP. MP.<:t(). ()krP.<: Rr::itic:1::iv::i III, na J.V /":. SS1 íl, pm.P.mky p.i":. 11 R?.íl/4,1 ~-14, k.ú. N()VP. MP,;t(), ()hP.r. RA-
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava 111, na LV č. 2382.

---,

[m2J

!2,00
,1,00
73,00
,6,00

ata
entu

D

o

o

,O

IO

2. ODPOVEDE NA OTÁZKY:
Pre ohodnotenie nehnuteľností je aplikovaná prfloha číslo 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecne] hodnoty majetku. Ako najvhodnejšia metóda pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností bola
coužítá metóda polohovej diferenciácie, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu
ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď

,- •-•••ti',_•.-.• .-1" .. T.-.•,; • L..,1.-11.. , v t- •""' ,, •.,..r ,....,_,... .. r v ,, • ,... , .-. ,,,.. .,.._,..,.,1.,..,...1„1 .-1 v,.. • •,.._
"' .... t"UJY\..I O.J 1-'' \,,\.,tQ VO.JY , IJY\.U.t l\.VllQ\.-' tJCU,l l\,,J.J.VY 1111Vl 111VYQ1JV..JI.VY. 1 vpal,.l HV..J\.VY Q J t-'' vupvn1auv,u, L,\., vvua 1111,,,, J ....

ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Výpočet východiskovej hodnoty
e vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty

nehnuteľnosti a stavieb, ktorú vydala Žilinská univerzita v roku 2001, lSBN 80-7100-827-3. Koeficient cenovej
úrovne je použitý podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR k dátum, ku ktorému je
posudok vypracovaný.

a) REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

,k 

__J

2,5200
l €/m2

Všeobecná hodnota Spoluvl. Všeobecná hodnota
1 Názov spoluvlastníckeho podielucelej časti (€] podiel í€l
Stavby

Budova s.č. 10796, na p.č, 11820/14, kú. Nové Mesto 318 536,62 1/1 318 536,62
Vodovodná prípojka 806,06 1/3 268,69
Vodomerná šachta 1 781,80 1/2 890,90
A .,....,,4J,,.,..,.,... ,,,,. ,-1,,. •• ,....,-1 A AC'1 C"? 1 ,~ 'l ">'1C '1Ľ

C"'ll\.,CUVVJ VVUVVV\..L TI.JZ..1.J.J ~, ~ L. L.t..V1L.V

Prípojka kanalizácíe 862,63 1/2 431,32

Revízna šachta 532,09 1/1 532,09

Revízna šachta 2 532,09 1/2 266,04
Areálová kanalízácta 4 455,34 1/2 2 227,67

Prípojka elektriny 5 329,50 1/1 5 329,50

Spevnená plocha 6 526,74 1/2 3 263,37

Pozemky
Pozemky, k.ú, Nové Mesto - pare. č. 11820/4 (432 m2) 72 273,60 1/1 72 273,60
Pozemky, kú. Nové Mesto - pare. č. 11820/13 (461 77 125,30 1/1 77125,30

rn-)
?ozemky, kú. Nové Mesto - pare. č. 11820/14 (273 45 672,90 1/1 45 672,90m-1

t".•seobecná hodnota celkom 529044,25

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 1 1 1 529 000,00
-. šeobecná hodnota slovom: Päťstodvadsaťdeväťtisíc Eur

:a(€]
273,60
125,30
672,90
071,80

\ Bratislave, dňa 21.03.2022

~/h~1//tffe,
Ing. M';'tel Smotlák, PhD.
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P.č. Doklad Počet strán

1. Objednávka č. 0160/2022 zo dňa 17.03.2022. 1

2. List vlastníctva č. 5510 - informatívny, vytvorený z verejného internetového portálu 5
katastra nehnuteľností dňa 17.03.2022.

3. List vlastníctva č. 2382 - čiastočný, informatívny, vytvorený z verejného internetového 9
portálu katastra nehnuteľnosti dňa 17.03.2022.

4. Kópi::i k::it::istdlnP.j ma py- i nfnrrnatlvna , vytvorená 7. varejnéhn intarnetovéhn pnrt;í 111 1
katastra nehnuteľností zo 17.03.2022.

5. Rozhodnutie Zn.: 98/05139-150/151-BKT, zo dňa 9.7.1998. 5

6. Rozhodnutie Zn.: 2001/00234-150/151-BKT, zo dňa 9.3.2001. 3

7. Nájomná zmluva č. 126/2019. s
8. Projektová dokumentácia v rozsahu situácia, pôdorysy, rez. 7

9. Fotodokumentácia technického stavu a vybavenia objektu. 2
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')0
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-'IESTSKA CAST BRATISLAVA - NOVE MESTO
:\IIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Objednávka č. 0160/2022

- <1 čast. Bratislava-Nové Mesto
·a 1. 832 91 Bratislava

f,()3 317
: 2'.)887385

Dodávate!':
Šmotlák Marcel Ing. PhD.
Antona Floreka 1B, 841 06 Bratislava
IČO: 47691204
DIČ: 1076579757

--.a..varne si vyhotovenie znaleckého posudku mna ocenenie nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto,
p:zemkoY registra „C" KN parc.č. 11820/14 so stavbou súp.č. 10796, parc.č. 11820/4 a pa.rc.č. 11820/13.

t?.'rullálna hodnota objednávky:
Lehota doručenia:

1850.00 € s DPH

č· o objednávky uvádzajte vo faktúre.
Predmet objednávky je rozpočtovo k.rytý.

Pracovník zodpovedný za vystavenie objednávky, zabezpečenie kontroly a za prevzatie objednávky:
Ieno a priezvisko: Kasmanová Kornélia Ing.
•. fen: 02/49253137 Email: komelia.kasmanova@banm.sk

D:in.1.111 vystavenia : 17/03/2022

Zil:Iadná finančná kontrola podľa zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
ooov a Smernice č. 8/2021:

li,,a.n.:oej operácii alebojej časti JE/--NIE-H, 1> možné pokračovať.
Kasmanová Kornélia 17/03/2022

Vo finančnej operácii alebojej časti JEI--Nllo--Jf; 1l možné pokračovať.

O lexík Ignác Ing. 17/03/2022
• Ss 

1

Meno a priezvisko Dátum Podpis Meno a priezvisko Dátum Podpis

edniry:
~ce sa prečiarknite

- - :53 111
_ -5 5:::'.9 459

e.-. oodatelna@banm.sk
oanm.sk

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

rčo
00603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 800 · 12°0

Streda 800 • 12°0

Piatok 800 - 12°0

1300_ 1700
1300_ 1700



Úrad geodézie, kartografle a katastra Slovenskej republiky

VÝPl:S Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
ok-es: Bratislava III
Otec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Ka astrálne územie: Nové Mesto

lnfouu„tlunv Wl"I•

Vytvorené cez katastrálny pc,rtál

Dátum vyhotovenia 17.03.2022
čas vyhotovenia: 09:09:57

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5510
ČA3fA: MAJETKOVA PODSTATA

PARCEľf registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné čislo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. f.~ Um/est. pozemku Právny vztah i)ruh ch.n,
127'0/ 1 30606 ostatnú plocha 3'I 1
12730/ 3 5266 zastavaná plocha a nádvorie 2!i
12730/ 5 1012 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
127 30/ 11 1515 zastavaná plocha a nádvorie 111
12730/ 12 610 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
12730/ 14 591 zastav.,ná plocha a nádvorie 1(; 1 5

P1ávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780/ 14 je evidovaný na- liste vlastníctvačíslo 2074.
12730/ 16 18 zastav.má plocha a nádvorie 911 1
12730/ 17 583 zastav.rná plocha a nádvorie 1U 1 5

P1ávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 127801 17 jeevldovanY na liste vlastníctva číslo 2288.
12730/ 22 18 zastav má plocha a nádvorie 11; 1 5

P1ávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780/ 22 Je evidovaný" na llste vlastníctva číslo 6212.
12730/23 18 zastav-máplochaanádvorle 1i' 1
12730/ 24 18 zastav má plocha a nádvorie 11' 1
12730/25 18 zastav.má plocha a nädvorle Hi 1 5

P1ávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780/ 25 je evidovaný na liste vlastníctva číslo2175.
12730/ 26 18 zastav má plocha a nádvorie 1i' 1
12730/ 27 18 zastav má plocha a nádvorie 1T

P1ávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780/27 je evldovanY na liste vlastníctva číslo 1316.
12730/ 28 18 zastav.má plocha a nádvorie 1i' 1 5
12730/ 29 18 zastavaná plocha a nádvorie 1ľ 1
12730/30 18 zastav má plocha a nádvorie 1ľ 1 5
12730/ 31 18 zastav.má plocha a nádvorie 1ľ 1 5
12730/ 32 18 zastav má plocha a nádvorie 1ľ
12730/33 18 zastav iná plocha a nádvorie 1ť
12730/34 18 zastav má plocha a nádvorie 911
12730135 18 zastav.má plocha a nádvorie 1i'
12730/ 36 18 zastav iná plocha a nádvorie 111 1 5
12730/37 18zastavmáplochaanádvorlc 1t; 1 5
12730138 18 zastav má plocha a nádvorie 1i' 1 5
12730139 18 zastav.iná plocha a nádvorie 1ľ
127a0/ 40 18 zastav.má plocha a nádvorie 9!1
12780141 18 zastavaná plocha a nädvorle 1U
12780/42 18 zastav.má plocha a nádvorie 111
12780/43 18 zastav.má plocha a nádvorie 1U 1 5
12780/ 44 18 zastav má plochaa nádvorie 9!1 1
12790/45 18 zastav,náplochaanádvorle 1U 1 5
12780/ 46 18 zastav.má plocha a nádvorie 9SI
12780/ 47 18 zastav.má plocha a nádvorie 1i'
12780/48 18 zastavaná plocha a nádvorie 9~1
12780/49 18 zastav.má plocha a nádvorie 11;
127B0/ 50 18 zastav.má plocha a nádvorie 1i'
127B0/ 51 18 zastav.má plocha a nádvorie 9H
12780/ 52 18 zastav. iná plocha a nádvorie 9!1
12780/53 18 zastav.má ptocha a nádvorie 1Ei 1 5

P,ávnyvzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780153 je evidovaný na liste vlastníctva čislo 4655.

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob vyui. p. Umlesl pozemku Právny vztah Druh ch.n.
12780/ 54 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 5
12780/ 55 18 zastavaná plocha a nádvorie 911 1
12780/ 56 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 5
12780/ 57 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
12780/ 58 18 zastavaná plocha a nádvorte 1U 1 5

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780/58 je evidovaný na llste vlastníctva číslo 4023.
12780/ 59 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
12780160 18 zastavaná plocha a nádvorie 111 1 5
12780/ 61 18 zastavaná plocha a nádvorie 9!1
12780162 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
12780163 18 zastavaná plocha a nádvorie 11l

Právny vzťah k stavbeevidovanej na pozemku 12780163 je evidovaný n2 llste vlastníctva číslo 1158.
12780164 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 5
12780/ 65 18 zastavaná plocha a nádvorie 1U 1 5

Právny vzťah kstavbe evidovanej na pozemku 12780/ 65 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2937.
127B0/ 66 18 zastavaná plocha a nádvorie 1U 1 5

Právny vzťah kstavbe evidovanej na pozemku 12780166 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2937.
127B0/ 67 18 zastavaná plocha a nádvorie 111 1 5

Právny vzťah kstavbe evidovanej na pozemku 12780/ 67je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2937.
12780/ 68 18 zastavaná plocha a nádvorie 911 1

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z·21819/2014
12780/ 69 18 zastavaná plocha a nádvorie 1U 1 5

Pľávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12780/ 69 Je evidovaný n2 llste vlastníctva číslo 6087.
127B0/70
127B0/ 71
127B0/ 76
127B0/ 77
127B0/ 78
127B0/79
127B0/ 80
12790/ 81
12780/ 82
12780/ 83
12780/ 84
127B0/ 85
127B0186
127B0/ 87
127B0/ 88
12780/ 89
12780/90
12780/ 91
12780/ 92
12780/ 93
127B0/ 94
127B0/ 95
127B0/ 96
127B0/ 97
127B0/ 98
127B0/ 99
127B0/100
12780/101
12780/102

12780/103
12780/104
12780/105
12780/106
12780/107
12780/108
12780/109
12780/110

18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 9!1
18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 9!1
18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 111
18 zastavaná plocha a nádvorie 90
18 zastavaná plocha a nádvorie 9!t
18 zastavaná plocha a nádvorie 9!)
18 zastavaná plochaa nádvorie 9!)
18 zastavaná plocha a nádvorie 9!)
18 zastavaná plocha a nádvorie rn
18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastav.má plocha a nádvorie 1i'
18 zastav.má plocha a nádvorie 9!1
18 zastavaná plocha a nádvorie 9!1
18 zastavaná plocha a nádvorie 9H
18 zastav.má plocha a nádvorie 911
18 zastav.mä plocha a nádverte 1U
18 zastav.má plocha a nádvorie 911
18 zaetav.mä plocha a nädvorlo 911
18 zastav.má plocha a nádvorie 9!1
18 zastavaná plocha a nádvorie 9H
18 zastav.má plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 9H
18 zastav.má plocha a nádvorie 9!1
18 zastavaná plocha a nádvorie 1ľ

PLOMBA VYZNAČENÁ NAZÁKLADE Z· 8197/2010
18 zastavaná plocha a nädvorle 1tl
18 zastavaná plocha a nádvorie 1H
18 zastavaná plocha a nádvorie 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 9H
18 zastavaná plocha a nädvorle 1i'
18 zastavaná plocha a nádvorie 90
18 zastav.má plocha a nádvorie 1H
18 zastavaná plocha a nádvorie 1H

5

5

5

5

5

Údaje platné k' 16.03.202218:00

f ltllllf

lnformatlvny výpis 2/9 Údaje platné k: 16.01,.2022 18:00
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12780111/ 18 l.l.UJ1UVUnA preenu o n6dvorlo 17
17180/J41 tftDI o•h•ln-' ,,11" hol

12780/118 18 zostavonó plochu a nádvorle 17
127801'48 U4U o-1111nA plt.MJlut

127801119 18 zastavanä plocha a nádvorie 99
127801248 13 loUltOVlmA plOOhll" n dvorlo

127801120 18 zastavanáplocha a nádvcrte 99

12780/261 884 zastovonl.\ plocho u n(,dvorle

12780/121 18 zastavaná plocha a nádvorie 18

127801253 115 zastavaná plocha a nádvorie

127801122 18 zastavaná plocha anádvorie 99
12780/254 396 zastavaná plechu a nádvorie 22

12780/123 18 zastavaná plocha a nádvorie 99

12781/ 1 17 zastavaná plocha a nádvorie 16

12780/124 18 zastavaná plocha a nádvorie 17

Právnyvzťah k stavbe evidovanej na pozemku 127811 1 je evldovan'i na liste vlastnictva číslo 1929.

12780/125 18 zastavaná ploch;1 a nádvorie 17
127811 3 20 zastavaná plocha a nádvorie 99 1

12780/126 18 zastavaná pjccha a nádvorie 17 5
12781/ 4 19 zastavana plocha a nádvorie 17

12780/127 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/ 5 19 zastavaná ploch., a nädvorle 99

12780/128 18 zastavanä ploché! a nádvorie 18
12781/ 7 1198 zastavaná plocha a nädvorle 99

12780/129 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
127811 8 1200 zastavaná plocha a nádvorie 16 5

12780/130 18 zastavaná plocha a nádvorie 99

Právny vzťah k stavbeevidovanej na pozemku 127811 8 Je evidovaný na liste vlastníctvačislo 3495.

12780/131 18 zastavaná plocha a nádvorie 16 5 12781/ 9 486 zastavaná plocha a n3dvorle 17 1

12780/132 18 zastavanä ploch;i a nádvorie 17
12781111 19 zastavanä ploch:, a nädvorle 99

12780/133 18 zastavaná plocha a nádvorie 16
12781112 17 zastavaná ptccha a nádvorie 99

12780/134 18 zastavanáplocha a nádvorie 17
12781/ 13 17 zastavaná plochu a nádvorie 16 5

12780/135 18 zastavanáplocha a nádvorie 99
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/ 13 je evidovaný na liste vlastníctva čislo 1853.

12780/136 18 zastavanáplocha anädvorle 99

12780/137 18 zastavanáplocha a nádvorie 99

12781114 17 zastavanä plochn a nádvorie 99 1 5

12780/138 18 zastavaná plocha a nádvorie 17

12781/ 15 17 zastavaná plocha a nádvorie 99 5

12780/139 18 zastavaná plocha anádvorie 17

12781/ 16 17 zastavaná plocha a nädvorle 99

127801140 18 zastavaná plocha a nádvorie 17

12781117 17 zastavanä plocha a nádvorie 99 5

12780/141 18 zastavaná plocha a nádvorie 99

12781/ 18 17 zastavaná plocha a nädvorle 17

12780/142 18 zastavaná plocha a nädvorle 18 5
12781/ 19 17 zastavaná plochaa nádvorie 16

12780/143 18 zastavaná plochu a nádvorie 17 5

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/ 19 Je evidovaný na Uste vlastníctva číslo 1087.

12780/144 18 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/ 20 17 zastavaná plocha a nádvorie 17 1

12780/145 18 zastavaná plocha a nádvorle 17 5
12781/ 21 17 zastavanä plocha a nädvorle 16 1 5

12780/146 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 5
Právny vrt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/21 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4015.

12780/147 18 zastavaná plocha a nädvorle 17
12781/ 22 18 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5

12780/148 18 zastavanä plocha a nädvorle 17 5
Právnyvzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781122 Je evidovaný na liste vlastnictva čislo 1087.

12780/149 18 zastavaná plocha a nádvcrle 17
12781/ 23 17 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5

12780/150 18 zastavanáplocha a nádvorie 99

12780/151 18 zastavana plocha anadvorle 17

Prävny vrt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 127Bt/23 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3082.

12780/152 18 zastavané plocha anádvorie 99
12781124 18 zastavaná plochc:1 a nádvorie 17 1

12780/153 18 zastavanáplocha a nádvorie 99
12781/ 25 17 zastavaná plocha a nádvorie 17

12780/154 18 zastavaná plocha a nádvorle 17
12781/ 26 18 zastavaná plochu a nádvorie 18

12780/155 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 5
12781/ 27 17 zastavaná plochaa nádvorie 17

12780/156 18 zastavaná plochaa nádvorie 99

12781/ 28 18 zastavanä plocha a nádvorie 16 5

12780/157 18 zastavaná plochu a nádvorie 99

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku12781128 je evidovaný na liste vlas1:nictva číslo 4508.

12780/158 18 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/ 29 17 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5

127801159 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 5
12781/ 30 18 zastavaná plocha a nádvorie 16 5

12780/160 18 zastavaná plochu a nádvorie 99
Právny vzťah kstavbe evidovanej na pozemku 12781130 je evidovaný na liste vlastníctva čislo5831.

12780/161 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/ 31 17 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5

12780/162 18 zastavaná plochu a nádvorie 17
12781/ 32 17 zastavaná plocha a nádvorie 17 1

12780/163 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/ 33 18 zastavanä plocha a nádvorie 17

12780/164 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 5 12781/ 34 17 zastavaná plocha a nádvorie 16 5

12780/165 18 zastavaná plocha anádvorie 17
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781134je evidovaný na liste vlast,níctva číslo 2074.

127801166 18 zastavaná plochu anádvorie 99

127801167 18 zastavaná plocha anádvorie 17
127811 35 19 zastavaná plochu a nádvorie 16 1 5

12780/168 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 5

Právnyvzťah k stavbe evidovanej na pozemku12781135 Je evidovaný na liste vlastníctva čiste 1095.

12780/169 18 zastavaná plocha anádvorie 99
12781136 19 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5

12780/170 18 zastavanä plocha a nádvorie 17

Právny vzrah k stavbe evidovanej na pozemku 12781136 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo 954.

12780/172 424 zastavaná plocha a nádvorie 16 5 12781/ 37 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1

Právnyvzťah~ stavbe evidovanej na pozemku 127B0/172Je evldovanY na liste vlastnictva číslo 2036.
12781/ 38 19 zastavaná plocha a nádvorie 16

12780/182 18 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5

lnformatlvny výpis
3/9 údaje plalné k: 16.03.2022 18:00
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PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné čislo Výmera v m2 Druhpozemku Spôsob využ. F' Um/est. pozemku Právny vztllh 1Jn,h ch.n. Pa reelné čl:slo Vjmcra v m2 Druh pozemku Spôsob vyui. p. Um/est. pozemku Právny vztfah 1),uh ch.n.

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/ 38 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1117.
12781/ 97 19 zastavaná plocha a nádvorie 90 1

127B1/ 39 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
12781/ 98 20 zastavaná plocha a nádvorie 17 1

12781/ 40 19 zastavaná plocha a nädvorle 17 1
12781/ 99 18 zas1avaná plocha a nádvorie 1i'

127B1/ 41 19 zastavaná plocha a nádvorie 1li 1 5
12781/100 18 zastavaná plocha a nádvorie 17

P1ävny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/41 Je evidovaný na liste vlastnic1va číslo 2170.
12781/101 18 zastavaná plocha a nádvorie 99

12711/102 18 zastavaná plocha a nádvorie 99

12781/ 42 19 zastavaná plocha a nádvorie Hi 1 5 127i1/103 19 zastavaná plocha a nádvorie 17

Prävny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/ 42 Je evidovaný na liste vlas1nictva číslo 37B8. 12791/104 18 zastavaná plocha a nádvorie 99

127B1/43 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 5 12711/105 18 zastavaná plocha a nädvorie 9!1

12781/44 19 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5 12711/106 18 zastavaná plocha a nádvorie 9H

12781/ 45 19 zastavanáplocha anádvorie 9{1 1 12711/107 18 zastavaná plocha a nádvorie 17

12781/46 19 zastavanáplocha a nádvorie 9{1 1 12731/108 19 zastavaná plocha a nádvorie 17

12781/ 47 19 zastavanáplochaa nádvorie 9H 1 12711/109 21 zastavaná plocha a nädvorie 1U

12781/48 19 zastavanä plocha a nádvorie 1i' 1 12711/110 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

12781/ 49 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 5 12781/111 20 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 6

12781/ 50 19 zastavaná plocha a nádvorie 911 1 12781/112 19 zastavaná plocha a nádvorie 90

127B1/ 51 19 zastavaná plocha a nádvorie su 1 12791/113 18 zastavaná plocha a nádvorie 90

12781/52 21 zastavaná plocha a nádvorie 111 1 12781/114 21 zastavaná plocha a nádvorie 99

12781/ 53 18 zastavaná plochaa nádvorie 9U 1 5 12711/116 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i'

127B1/ 54 19 zastavaná plocha a nádvorie 9~1 1 12781/117 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

12781/ 55 20 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 12H1/118 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U

127B1/ 56 19 zastavaná plocha a nádvorie Sil 1 12781/119 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5

127B1/ 57 21 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 12781/120 20 zas1avanä plocha a nädvorle 9H

12781/ 58 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U 1 12781/121 19 zastavaná plocha a nádvorie 99

12781/ 59 18 zastavaná plochaa nádvorie 1i' 1 12781/122 19 zastavaná plocha a nádvorie 17

127B1/ 60 18 zastavaná plocha a nádvorie 9!1 1 12781/123 19 zastavaná plocha a nádvorie 911

127B1/ 61 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 12781/124 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i'

12781/ 62 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 12781/125 19 zastavaná plocha a nádvorie 10

12791/ 63 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1 5 12781/126 19 zastavaná plocha a nádvorie 90

12781/ 64 1 B zastavaná plocha a nádvorie Hi 1 5 12781/127 19 zastavaná plocha a ná.dvorle 99

Prävny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781164 Je evidovaný na liste vlastníctva čislo 5930.
12781/128 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U

127B1/ 65 19 zastav.má plocha a nádvorie 9il 1
12781/129 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

12791/66 18 zastavaná plocha a nádvorie 9U 1
12731/130 19 zastavaná. plocha a nádvorie 911

12791/ 67 18 zastav.má plocha a nádvorie Hl 1
12791/131 19 zastavaná plocha a nádvorie 9H

12791/ 68 18 zastav,mä plocha a nádvorie 9~1 1
12781/132 19 zastavaná plocha a nädvorle 1;·

1279 ti 69 20 zashw,mä plocha a nädvorlc 911 1
12791/133 19 zastavaná plocha a nädvorle 911

12791/ 70 18 znsttw11n:.\ plochtl a nádvorie n· 1
12781/134 19 zastavaná plocha a nádvorie 911

12711/71 1 B ZOl!IHIV, tni\ plocho o n6dvorlc Hl 1
12781/135 19 zastavaná plocha a nádvorie 911 1 5

t2Ttt172 10 1;Mtnv.1nA plochn oni'\dvorlo 1i' 1
12781/136 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

tUlt/73 10 11\~t.w mi\ plocha n n~dvorlc 911 1 5 12781/137 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i'

1'1111 /4 18 1nMtov,mft plochíl u nl\dvorle 1i' 1 5 12711/138 20 zastavaná plochaa nádvorie 1i'

1271 II /0 18 l.lltilUv,tni\ ploOhíl II nftdvorle 911 1
12781/139 19 zastavaná plocha a nádvorie 911

12781/ /6 1O UltitílV, 1111\ plochct 0 nl'\dvorle 911 1
12781/140 19 zastavaná plocha a nädvorle 1i' 1 5

12791/ /7 18 xn,tav.m~ pteehn n nádvorie 911 1
12781/141 19 zastavanä plocha a nádvorie 1i'

127B1178 19 ,ostnv,,n~ plocha nn~dVOII0 1i' 1
127B1/142 20 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

12781/79 20 zastav.m6plocha anMvorlo 1i' 1
12781/143 19 zastavaná plocha a nädvorle 111

127B1/ 80 19 zastav. tnó plocho a nádvorle Hl 1
127B1/144 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U

12781/ 81 20 zastav.má plocha a nádvorle 911 1
127B1/145 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i'

12781/ 82 20 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
127B1/146 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U

127B1/83 21 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
127B1/147 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

12781/ 84 21 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
127B1/148 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

127B1/ B5 20 zastavaná plocha a nádvorie 1(1 1
127B1/149 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

12781/ 86 20 zastavaná plochaa nádvorie 9!1 1 5 127B1/150 19 zastavaná plocha a nádvorie 90

12781/ 87 19 zastavaná plocha a nádvorie Hl 1
127B1/151 19 zastavaná plocha a nádvorie 911

12781/ 88 20 zastavaná plocha a nádvorie 111 1
127B1/152 19 zastavaná plocha a nádvorie 1U

127B1/ 89 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U 1
127B1/153 19 zastavaná plocha a nádvorie 9H

12781/ 90 18 zastavaná plocha a nádvorie 9U 1
127B1/154 19 zastavaná plocha a nádvorie 9!1

127B1/ 91 19 zastavnnä plocha a nádvorie 9!1 1
12781/155 19 zastavanáplocha a nádvorie 90

12791/ 92 18 zastavaná plocha a nádvorie 1i' 1
127B1/156 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i'

12781/ 93 18 zastavaná plochaa nádvorie 9H 1
12781/157 19 zastavaná plocha a nádvorie 1i'

12781/ 94 18 zastavaná plocha a nádvorie 1;• 1
12781/158 19 zastavaná plocha a nádvorie 9H

12781/95 18 zastav:má plocha a nádvorie 111 1
127B1/159 19 zastavaná plocha a nádvorie 9U

127B1/ 96 18 zastavaná plocha a nädvorle 1;• 1 5 127B1/160 19 zastavaná plocha a nádvorie 90

lnfn11n-ttlvnv vV1•l"1 t;IQ ÚdoJó plntn<I k 16.03.202? 18:00 1 nf,0 rmatlvny výpis 619 Úd•J• p~1tn<\ k 16,0< ,707? 18;00
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12781/187 18 znstavaná ploch11 o náoverte 99
12781/168 19 zastavanáplocha a nádvorie 99
12781/169 19 zastavanáplocha a nádvorie 17
12781/170 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/171 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/172 20 zastavaná plocha a nádvorie 18
12781/173 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/174 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
127811175 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5
127811176 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
127811177 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
127811170 20 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5
127811179 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/180 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
127811181 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
127811182 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/183 18 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5
127811184 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/185 18 zastavanä plocha a nádvorie 17 1
127811186 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5
12781/187 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/188 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
127811189 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
127811190 18 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/191 18 zastavaná plocha a nádvorie 18
12781/192 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/193 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/194 18 zastavaná plocha a nádvorie 18 1
127811195 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/196 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 1
12781/197 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/198 18 zastavanáplocha a nádvorie 99
12781/199 18 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/200 18 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/201 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/202 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 t 5
12781/203 18 zastavaná plocha a nádvorie 17 1
12781/204 18 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/205 19 zastavaná plocha a nadvorie 17
12781/206 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/207 19 zastavaná plocha a nádvorie 18
12781/208 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/209 19 zastavaná plocha a nádvorie 18
12781/210 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/211 19 zastavaná plocha a nádvorie 17 1 5
12781/212 19 zastavaná plocha a nádvorie 99
12781/213 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/214 19 zastavaná plocha a nádvorie 16 1 5

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 127811214 Je evidovaný na liste vlastnlctva číslo 2341.
12781/215 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1
12781/216 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/217 19 zastavaná plocha a nádvorie 16
12781/218 19 zastavaná plocha a nádvorie 17
12781/219 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1 5
12781/220 19 zastavaná plocha a nádvorie 16 1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/220Je evidovaný na liste vla>tnictva čislo 3286.
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12101/225 10 'l,u1t11v,uu\ f'IOChu 11 ni\<lvnrh1 II 1 C,
127811228 19 znal~vnn~ ploch11 n n~dvo,10 00
12781/227 17 zastovoná plochu o naevcrte 18

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 12781/227 Je evidovaný na !Iste vtasanlctvn číslo 2773.
127811228 19 zastavaná plocha a nádvorie 99 1
12781/229 22 zastavaná ploch" a nádvorie 18
12781/230 25 zastavaná plocha a nádvorie 99
Legenda:
Spôsob využľvania pozemku:

gg - Pozemok vyutlvaný podľadruhu pozemku

22 - Pozemok., na !<.toromje postavená in2iniersj,a stavba . cestná, miestna a útelová k.omunikécia, lesná cesta, porná
cesta, cnoanl«, nel<tyté part<.ovisko a ich súčasti
37 - A>zemok, na ktorom sú skaly, svahy_ roklln.1, výmole, vysol<é medze s krovtm alebo kementm a iné plochy, ktoré
neposkytulú trvalý útitok
17 - Pozemol<, na ktorom je postavená budova t-ea označenia súpisným čistom
30-A:Jzemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kú~a/isko, športová dráha, autokemp, tátxxiskoa Iné
18 - Pozemok, na ktoro m jedvor
16-Pozemol<, na ktorom jepos tavená nebytov: budova označená súpisným čistom
25 - A:Jzemok, na ktorom jepostavená ostatná htiniersl<a stavba a jej súčasti
34 - Pozemok. na ktoromje manipulačná a sklaäovA plocha, objekt a stavba slútiacaľesnému hospodárstvu

Umiestnenie oozemsu:
1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom ózemf obce

Právny vzten:
5. Vlastn.1kpozemku nieje vlastnikom stavby r,ostavenejna tomtopozemku

Stavby
Súpisné čisJo na parcele číslo Druh stavby P,pis stavby

1079El 11820114
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 10796 je evldovanY na llste viastnletvu číslo 2382.

Legenda:
Druh stavby:

19 - Budova pre šport a na rekreačné účely
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

19 p·ístavba športovej haly
Druh cn». Um/est. stavby

1

ČASf8: VU\STN{C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. čisto P,-Jezvlsko, meno (názov), rodné prte.ev/sko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podle/

miesto tiva/ého pobytu (sidlo) vlastn'ka

Účastnik právneho vzťahu: Vlastník
1 M!stská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832

91, SR
IČO: 603317

Poznámka

Titul nadobudnutia

Tttul nadobudnU11a

1 / 1

Poznamenäva sa začatie súdneho konania na Okresnon, súde Bratislava III sp. zn.
12C/15/2019 k pozerr ku registra C KN parc.č. 12781n, 1:!78118 vo veci určenia
vlastníckeho práva, l'-98612021
Osvedčenie o vyhlásenf účastníka o nadobudnutí vlastnic1va k nehnuteľnostiam na
základe vydržania pc<lľa § 63 zák. č. 32311992 Zb., Notár;ka zápisnica N 4512010, Nz
3710/2010, NCRls 3811/2010 zo dňa 4.2.2010
Listina o určení súpl,méhočisla č. Star-139912001 zodň, 07.06.2001,Z-15505110

Informatívny výpis 8/9 Údaje platné k: 16.03.2022 18:00



CASf C: fARCHY
~>r.Č.:

Vecné bremeno v zmysle§ €6 ods. 2 zákona č.35112011 Z.z. aákcna o elektronických komunikáciach v platnom
znení v prospech spoločnosti SWAN, a.s., IČO: 35680202 spočh•ajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní verejnej
elektronickej komunikačnej ,lete a stavaní Ichvedenia na pozemkoch registra C KN parc.č.12780/1,
parc.č.12780/11, parc.č.1278)/12, parc,é, 12780/251 v rozsahu vyznačenom podľa GP č.212/2014 peura, Z-
12865/14
Vecné bremeno v zmysle§ ES ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách na pare. CKN č.
12780/1, 12780/11, 12780/12, 12780/251, 12780/253v prospech VNET as., ( IČO: 35 845 007), Z 222711/16
Vecné bremeno - v zmysle§ SS ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunlkác ách, ZEK -
oprávnenie zriaďovať a prevä.dzkovať verejné siete a stavať ich vedenie na cudzej nehnuteľnosti, ra pozemku
registra C KN pare. č.12780fl v prospech Slovanet, as., ( IČO: 35 954 612), Z-2735/17
Vecné bremeno. spočivaJUce v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra C KN pare. é. 12780/1 v
rozsahu vyz načenom v geonetrlckom pláne č. 1763/2017:
a} zriadenie a uloženle elektI oenergetlckých zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrul<cle, modernizácie a akékoľvek Iné stavebné
Upravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
v prospech Západoslovenská distribučná, as. (IČO 36361518), podľa V-3321/20t8 zo dňa 05.03.2013

/nÉ údaje:

Zápis GP-102/20t O
Zápis žiadosti o výmaz stavieb - garáž! podla PPaSM -17212012, Z-19S3/2012
Zápis rozhodnutia o zrušení súp.čista Star-144/20t2 - na p.č. 12'180/46, Z-313S/12
Rozhodnutie o zrušení súp. :ísla 11941 na p.č.12781/208 č.: Star-548/2013 zo dňa 29.4.2013
Potvrdenie o zrušení evlden,:ného čísla PPaSM:1240/2012-4/2 21> dňa 22.4.2013, Z-8494/t 3
Oznámenie o zrušení súpisného čísla č. 7224/2019/ PR/ VRAA/ZR/8 zo dňa 05.08.2019 a potvrdenie o neexistencii
garáží č. 8585/2019/UKSP/DliNE zo dňa 04.07.2019, Z-16450/2019
Protokol o oprave chyby X-<11/2020

.Po.známka: 
Bez zápisu.

lnformntivny výpis
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Titul nadebtdnutla

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.
CASfA MAJETKOVA PODSTATA

ll~IUIII vyl1Cll<lvnn~, 1/.03.20'2
tas vynotovorue 09:15:◄5

2382

1Co
11tul 1mdOb\idllUtln

Titul nadcbc dnutla

THul nadob1..dnutla

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um/est pozemku PrávnyvzftJh Druh ch.n.
118201 4 432 zastavaná plocha a nádvorie 18 1 2
Legenda:

Spôsob vyut/va1ia pozemku:
18 - Pozemo,i, na ktoromjedvor

Umiestnenie pozemk»:
1 - Pozemo> je umiestnený v zastavenom územ/obce

Právny vztah:
2 - Nájom k 1,ozeml<u

Ostatné parcely 1evyžiadané

CAstB: VLAS rN{C/ A INÉ OPRAVNENÉ OSOB y
Por. čisto Prle.,v/sko, meno (názov), rodné prle.rvlsko, dátum narodenia, rodné čís,o (IČO) a Spoluvlastníckypodle/

mle,:to trvalého pobytu (sídlo) vlastnlka

útastnlk právnevc vzťahu·

Poznämka

Tltul nadobudnutia

Titul nadobudnutla

Účastnlk právne io vzťahu:

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudn utla
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Vlastník
1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primacldlne nám. 1, Bratislava. PSČ 814

99, ~R
IČO: 603481

Nájomca

1 / 1

Poznamenäva sa začatie súdneho konania k pozemku roglstra C KN parc.é. 15119/2 vo
veci zriadenia vecné io bremena a nariadenia neodkladného opatrenia vedenom na
Okresnom súde Bratislava III sp.zn.15Cl1212020, P-198012020
Žiadosťo zápis Prot,,kolu č.1188017413 00 zo dňa 27.06.2013 na pozemok registra C
KN parc.č.21970, Z-12343113.
Oznámenie o určení súp.čísla 3981011083112018/PRNR.bA z 22.11.2018, Z-23419118

útastnlk prävne10 vzťahu: Nájomca
2 POLJS, as., Vajnorská 100, Bratislava, PSČ 831 04, SR

IČO : 35906294
K vlastníkovi č 1 Je nájomný vzťah na pozemok pare.č. 15127113, 15127114 podľa nájomnej zmluvy č. 11712007 zo
dňa 27.04.2007 11a dobu urcltú od 01.09.2007 do31.08.2017 - N 17/07
Zlúcenle spolo rnosti, Z-31512019

3 Slovanská republika
ldentlfil<átc1r:

K vlastníkovi c 1 Je nájomný vzťah na pozemok parcelné člslc 1511516 podľa nájomnej zmluvy c. 49512005 zo dňa
6.3.2006 na dobu neurčl1ú, 2·2546109
Účastnik pcávne10 vzťahu: Správca

4 Mes1ská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 1 / 1
91, ~-R

IČO: 603317
PROTOKOL O ZVER:NI MAJETKU HLMESTA DO SPRIWY
PROTOKOL C.63 ZO DNA 30.9.1991 O ZVERENI MAJETl(U HL MESTA SR DO SPRAVY
MESTSKEJ CASTI e„NQVE MESTO
Žiadosťo zápis, PPaSM 312/04 zodňa 16.8.2004, Pk.vl.14005, GP 1112003 zo dňa 2.3.2004.
Žiadosťo zápis č. PPaSM 412010 zo dňa 04.01.2010 • Prc4okol o zverení nehnuteľného
majetku č.: 118808,8 09 00
Žiadosť o zápis Prot,,kolu č. 11 88 0174 13 00 zo dňa 27.06.2013 o zverení nehnuteľného
majetku, pozemok
registra C KN parc.č.21970, Z-12343113.

lnformallvny 1ýpis 1/6 Údaje platné k: 16.03.2022 18:00

00~3I f
2I,t<101ľo Z~PI• P,ollkOlu 6. 110006Q1 12 00 o ,v11onl 11ol111u11I116ho majolkU hl motn
SR BA do apróvy Moatskoj čoetl Orntlslova „ Nov6 Motte•, potomky reg. C~KN
f?'IIC.Č.22840/1, 2284<)/4, 2•11638113.
Zladosľ o zápis Prot,,kolu č. 1188026114 00 o zverenl netmuternéno majetku hl. mesta
SR BA dosprávy Mestskej časti Bratislava - Nové Mest«, pozemky reg. C•KN
earc.c.22000121,22, ;:-13463/14
Zladosť o zápis Prot•>kolu č. 11 88 0260 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mes1a
SR BA dosprávy Mestskej časti Bratislava - Nové Meste,, pozemky reg. C-KN
parc.é.1190311, 239, :?-13464/14
Zladosť o zápis do KN č. 214/98 z 08.06.1998, Protokol o zverení majetku č. 63 z
30.09.1991 - vz 18891!8

Účastnik právnehovzťahu: Správca
5 Žt!leznlce Slovenskej republiky, Brathlava v skrátenej forme ŽSR,

Klemensova 8, BraUstava. PSC 813 6·1, SR
IČO: 31364501

K nájomcov é. 3 Je správa k nehnutelnostlam pozemku p.c. 1511516
Žiadosťo zr-.enu názvu č. 11533/200110320·1 zc, dňa 03.03.2011, R-785/11

Účastnik pravneho vzťahu: Nájomca
6 Tl:SAKO a.s., Dvorákovo nábrežie 10 Bratislava, PSČ 811 02, SR

IČO: 36650901
K vlastnikov1 é. 1 Je nájomnývzťah na pozemok parcelné číslo 15123/224 podľa nájomnej znluvy č.5612012 zo dňa
31.05.2012 na dobu určitú do 31.12.2022

Tituly nadobodnutla LV:
PROTOKOL20 DNA31.5.1994 O VRATEN I MAJETKU MESTSKEJ CASTI
DOPLNENIE ,:APISU V POL. VZ 480194
PROTOKOL2O DNA 15.12.1993 O ZVERENI MAJ:TKU HL. MESTA SR DO SPRAVY MESTSKEJ CASTI B-NOVE MESTO
ZAPIS GP C.240-221-458-94/1 NAZAMERANIE G1IRAZE - VZ 589194
ZAPIS GP C.240-221-458-9412 NAZAMERANIE Gi\RAZE
PROTOKOL C:.752O DNA 30.10.1991 O ZVERENI OBECNEHO MAJETKU DO SPRAV( MESTSKEJ CASTI
PROTOKOL C'.17192 ZO DNA 26.9.1991 O ZVEREW OBECNEHO MAJETKU DO SPRAVY
ZAZNAMZ KIITASTR. KONANIAZO DNA 17.2.19l5
ZAPIS GP C.240-221-389-94
ZIADOST ZN.;!88195/MAJ ZO DNA 6.6.1995 + GP C:,30154669-17195
ZIADOST C. ~IAJ.544195 ZO DNA 16.11.1995A Gf' C. 11909561-34195
ZIADOST O ZAPIS C. OSMM-4611996 ZO DNA8.1.1996.fGP C. 313217041221-154/95131
ZIADOST O Z.~PIS C.MAJ.71196 ZO DNA9.4.1996 /ZVEROVACI PROTOKOL C.2,3196/
ZIADOST C.2I14196ZO DNA 3.7.1996.
ZIADOST C.4:!3196 ZO DNA4.11.1996
ZVEROVACI PROTOKOL C.32/96, C.28196, ROZHt)DNUTIE STAR-1884196
Protokol é.11I1401609700 o zverení majetku z 24.<1.1997
Protokol é.1111402849700 ozverení majetku z 13.11.1997
Protokol č.11I1403019700 o zverení majetku z 21.;'.1997
Protokol o zv,,renl majetkuz 3.11.1995
Žiadosť, rozhodnutie č.Star-2202/97, GP 31331807-04198
Žiadosť, listina č.Star-12~2198, GP 11909S61-19/98
Protokol o zv11reni majetku zo dňa 1.6.1998
Žiadosť, listina č.STAR-210311998 ač.STAR-265211998
Žiadosť, listina č.Star~8311999
Rozhodnu11e ,:.111-3123/98
Listina é.Star„150312000 a č.Star-150412000
Žiadosť, llstlna č.Star-311612000
Protokol č.11 ll405069700 o zvereni majetku z 30.:2.1997
Žiadosť PaSNl-167/2002 z 11.7.2002
Žiadosť o zápis č. PPaSM 236103 zo dňa 14.10.20113 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805280300
Žiadosť o zápis č. PPaSM 235103 zodňa 14.10.2003 -Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805290300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 234103zodňa 14.10.2003 • Protokol ozverení nehnutelného majetku č.;118805300300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 232/03zo dňa 14.10.20!)3 -Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805430300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 233103 zo dňa 14.10.2003 - Protol<ol o zverení nehnuteľného majetku č. :118805440300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 231103 zo dňa 14.10.201!3 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805410300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 230103 zo dňa 14.10.20IJ3 -Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:118805400300
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Žlaclosľ o zá pis č. PPaSM 229/0 3 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zv erení nehnuteľného majetku č.:1188053803 <)0
Žiadosť o zápis č. PPaSM 228/0 3 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:1188053703•)0
Žiados ť o zápis č. PPaSM 226/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.: 1188054 203•)0
Žiados ť o zá pis č. PPaSM 227/03 zo dňa 14.10.2003 - Prot okol o zverení nehnuteľného m ajetku č.: 1188053903•)0
Protokol č.118815380200 o zverení spr.;vy majetku zo 16.12.2002
Prot okol č.1188 01460400 o zverení spr.;vy m ajetku zo 25.3.2004
Prot okol č.1188154 10200 o zverení spr.;vy m ajetku zo 16.12.200 2
Žiadosť o zápis č.j. PPaSM/4 77 I05 zo dňa 27.7.2005 /prílohy GP č.6112005, Rozhodnut ie č.OVaÚP-327-3 797/1900-0 R zo
dňa 13.11.1980, úč .18.11.1980
Žlatlos ť č. PPaSM 53/05 zo dňa 03.02.o.;
Ro,tiod nutle o urč ení súpisného člslač , Star-161912009 zo dňa 09.07.2009
Žiadosť o zá pis do KN č. 22/98 z 19.01.1998 - vz 1888/98

ČASf C: fARCHY
P.>r.é.:

Vecné bremeno v prospech PÓLUS INY. spol. s r.o. (34115336) ,;počívajúce v zriadení vodohospodárskeho
diela na parc.č. 15123183 podľa V-1740/99 zo dňa 19.5.1999
Vecné bremeno v prospech vlastníka p.č.15115170, 15115/96, 15"115/141,142, 15115/151, 15115/152 - právo
prechodu a prejazdu cez p.č.15115/1, povinnosťstrpieť na p.č.15115/1 výstavbu, existenciu, údržbu a užlvanle
cestných komunikácií, lnfraf•truktUr a Iných stavieb potrebných na výstavbu akejkoľvek budúcej stavby na
pozemku p.č.15115ll0,96, 11"2-122,141,142, 151151151, 15115/15~:podľa zmluvy V-265/05 zo dňa 21.1,2005
(podľa GP č. 1173/08),
(GP1/2017, ov.č. 50312017, z p.č, 15115ll0 vznikli p.č, 15115ll0, 141,142, R-177512017), (GP č. over. Cól-106112021,
2-16246/2021)
Vecné bremeno - právo vstupu, uloženla Inžinierskych sieti a prävo stavby podchodu na pozemku p.č.1279115 v 
rozsahu vyznačenom v GP 22812007 v prospech vlastníka pozernku p.č.13208/9 na dobu určitú do :,1.3.2017
podľa zmluvy V-18359/08 zo dňa 10.07.2008
Vecné bremenc , právo vstupu na pozemky parc.č. 17015/921 17015/98 v rozsahu nevyhnutnom na·,ýkon
povolenej činnosti, právo výkonu povolenej činnosti na pozem~och a z dôvodu obmedzenia vlastnickeho práva
k pozemkom uložením 110 kV vzdušného vedenia v prospech ZSE Distribúcia a.s. (IČO 36361518), v rozsahu
podľa GP č. 78/2009 v súlade s§ 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o er.ergetlke.
Vecné bremeno podľa§ 22 Et nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s §69 ods. ·to zákona NR SR_č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zál.onov v
prospech spoločnosti ZSE C•lstrlbúcla, a.s., ICO: 36361518 podľa geometrického plánu č.171/2011 11a pozemku
registra C-KN parc.č.12003/103, týkajúce sa elektroenergetlckét10 zariadenia: 2x110 kV vedenie č.S:'53 na trase
Rz PPC-Rz Pionierska a č.8208 na trase Rz Plonlerska-RZLamač, podľa Z-21370/11
Vecné bremeno podľa§ 22 "nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrohe, rozvode a spotrebe elektriny (eli,ktrlzačný
zákon) v spojeni s§ 69 ods. 10 zák_ona č. 656/2004 Zz. o energetike a o zmene nlek1orých zákonov v prospech
spoločnosti ZSE Dlstrlbúcla,as. (ICO: 36361518) podľa geometrického plánu č. 17512011 na pozemkoch parc.č.
17015/92, 17015/98, týkajúce sa elektroenergetlckého zarladenlar 2x110 kVvedenie č. 8828 na trase PPC - Rz
Podunajské Blskuplce a č. 8840 na trase PPC • Rz Ostredky, Z-, 1368/11
Vecne bremeno na pare. č. 13184/1 v zmysle§ 66 ods. 2 zákona C. 351/2011 z. z. zákona o elektronických
komunikáciách v platnom zrreni spočívajúce v zriaďovaní a prevádzkovaní verejnej elektronlckej komunikačnej
siete a stavaní Ich vedenia v prospech spoločnosti SWAN, a s. IČO 47258314 podľa GP č. 455/2015, č. over.
135712016, 2-14527/16.
Vecné bremeno v zmysle§ ES ods. 1 a ods. 2 zákona č. 351/201·/ Z.z. o elektronických komunikáciách, v
platnom znení, v prospech spoločnostl Slovak lelekom, as. (IČO 35763469), spočívajúce v práve zriaďovať a
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na nehnuteľnout t , pozemok registra c KN pare. č. 13184/1, z.
9477/18
Vecné bremeno 'In personar,' spočívajúce v práve:
-zrtadenla a uloženia NN a \tN káblových rozvodov,
• utivanla, prevádzkovania. opráv a odstránenia káblových rozvodov, stavby 'BA - Nové Mesto, TS 548, NNK.
TS, VNK' v rozsahu vymedzc·nom geometrickým plánom č. 141-112018, úr. ov. 1730/2018,
• vstupu a vjazdu vozldlel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie káblových rozvodov oprávneným
z vecného bremena a nim pov ereným osobám v rozsahu nevyhnutným na výkon povolenej člnnosfl, vrátane
zriadenia a uloženia NN a VM káblových rozvodov a užlvanla, prevádzkovania, opráv a odstránenia káblových
rozvodov
na pozemku registra C KN parc.č, 11518/1, v prospech Západoslovenská distribučná, as. (IČO: 36 ~61 518),
podľa V-6749/2019 zo dňa o,..04.2019
Vecné bremeno - spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženia VN k:iblového vedenia v rámci stavby 'B,\-Est. žabí Majer-2. stavba, 22 kV vývody SO 01
Preústenle 22 kV vedení' v kú. Nové Mesto a Rača v Bratislave ?V'f'..l káblové vede niť} na zaťaženom pozemku
registra C KN parc.č. 17090tl v rozsahu vymedzenom v geometľlckom pláne ov.č. G1-217212020
b) uživanla, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN káblového vedenia na zaťaženom pozemku registra c
KN parc.č. 17090/3 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1-2172/2020
c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie VN káblového vedenia oprävneným z
vecného bremena a ním povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon pcvelene] činnosti,
vrátane činnosti uvedených v písm. a) a b) na zaťaienom pozemku registra C KN parc.č. 17090/3 v rozsahu
vymedzenom v geometrickom pláne ov.č. G1·2172/2020 v presp ech Západoslovenská distribučná. a s., IČO
36361518, Čulenova 6, 81647' Bratislava, podľa V-1089612021 zo 07.05.2021

Vecné bremeno podľa§ 22 a nasl.zákona č.7911957 Z.b. o výrobe.rozvode a spotrebe elektriny (elek·lrizačný
zákon) v spojení s§ 69 ods. · O zákC;tna č. 656/20042.z. o enerQetlke a o zmene niektorých zákonov prospech
spoločnosti ZSE Distribúcia, as. (ICO:36 361 518) sosídlom cutenova 6,816 47 Bra11slava podľa GP č.174/2011
na pozemku parc.č.17090/3,17090ll,17090/38, 17090/39 týkajúce ,;a elektroenergetlckého zariadenia: 2x11OkV
vedenie č.8834 na trase PPC•Rz Lamač a č.8753 na trase PPC-R;: Plonlerska,2-21367111
Vecné bremeno podľa§ 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektrinyv spojení s§ 69
ods. 10,zákona č...656/2004 Zz. o !nergetlke a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnostl ZSE
Dls1rlbuc(a, a.•s. ICO: 36 361 1;18, Culenova 6, Bratislava podľa GP č. 172/2011 na pozemku registra':· parc.č.
13397/6 týkajuce sa elektroer1ergetlckeho zariadenia 2x110 kV v,,denle č. 8834 na trase Rz PPC-Rz L.amač a č.
8753 na trase Rz PPC-Rz Pionierska 2-21371/11
Vecné bremeno - k pozemku registra C KN parc.č. 22840/5 spočívajúce v povinnosti povinného strpieť
výstavbu a užívanie stavby č!rpacej stanice v rámci stavby 'Bratislava, Svätovojtešská ul., RekonStrukcla
kanalizácie' na dobu neurčití v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosľ,a.s. (IČO 35850370) podľa V-
16336/14 zo dňa 23.07.2014
Vecné bremeno v prospech c1právneného z vecného bremena Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 v rozsahu
ustanovenia§ 66 ods.1 písm. a) zákona č.351/20112.z. o elektroilckých komunikáciách, t.j. oprävnc,nle
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na I>0zemkoch reg.'C' parc.č.17020/1, 17020/2,
17020/3, 2-18575/14
Vecné bremenoJn personam: spočívajúce v práve uloienla a prnvádzky pripojky a armatúrnej šachly s
označením 303-Zabí majer k :;tavbe 'Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti' na pozemkoch
parc.č. 17090/3, parc.č. 1709(~20 v rozsahu vyznačenom v geom,,trlckom pláne č. 86/2011, úradne over. pod č.
2272/2011 a v rozsahu vyznaI!enom v geometrickom pláne č. 3/2)13, úradne over. pod č. 152/2013, vstup osôb a
vjazd vozldlel z dôvodu údržl>y, opráv a rekonštrukcie prípojky" rozsahu pozemkov parc.č. 1709013, parc.č.
17090/20 v prospech: Bratlsalvská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35850370, podľa V-19813/15 z,, dňa
07.08.2015
Vecné bremeno v prospech c,právneného z vecného bremena s~oločnosti Orange Slovensko, a.s., IČO:
35697270, a tov rozsahu ust,rnovenla § 66 ods.1 písm. a) zákon11 č.35112011 2z. o elektronických
komunikáciách, t.J. oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejn, siete a stavať ich vedenia na cud1 ej
nehnuteľnosti a to na pozem <U reg."CKN'parc.č.11279/2, Z-7820.'16
Vecné bremeno -v prospech VNET a.s. (ICO 35845007) oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejr1é siete a
stavať Ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti na pozemkoch registra C KN pare. č, 11438, 15127/1, 15123ll9 a to
v rozsahu ustanovenia§ 66 c'ds. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 22. o elektronických komunikáciách. Z-22278/16.
Vecné bremeno v prospech E poločnosti Orange Slovensko, as. (IČO 35697270) v rozsahu ustanove nla § 66
ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 2z. o elektronických komunikicl3.ch1 t.j. oprávnenie zriaďovať a
prevádzkovať verejné siete a s1avať Ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti a to na pozemkoch parce~, registra
'C' parc.č. 11903/1, 1190315, 11903/208, 11903/209, 2-991212016 ·
Vecné ~remeno _v prospech! poločnosti Orange Slovensko, as. (IČO 35697270) v rozsahu ustanove nla § 66
ods.1 p1sm. a) zakona c. 35112011 Z.z. o elektronických komunlkiclách, t.J. oprávnenie zriaďovať a
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti a to na pozemku parcela r ~glstra 'C'
parc.č. 15115/6, 2-42712017
Vecné bremeno - na pozemol< registra C KN pare. č. 17090/3 v rozsahu:
a} strpieť uloienle/umlestner1le zariadenia SKAO, a to výlučne v rozsahu vyznačenom v geometriek :>m pläne č.
912014, úradne overeného dňa 04.12.2014, č. 2691/2014,
b) povinnosť strpieť uiivanle a udržiavanie uloieného zariadenia SKAO oprávneným z vecného bremena.
c) povinnosť strpieť právo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve vstupu osôb urče 1ých
oprávneným z vecného bremena a vjazdu a prejazdu vozldlel v r::>zsahu nevyhnutnom na kontrolu zariadenia
SKAO, údržby, opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok a rekonštrukcie (obnovy} zariadenia SKAO, a
to na základe včasného pred,:hádzajúceho upozornenia oprávneného z vecného bremena, resp. v zákonom
stanovených prípadoch aj bez takéhoto predchádzajúceho upoz::>rnenla, avšak s následným bezodl ladným
oznámenlm o dOvode a čase takého vstupu, prechodu, vjazdu, r,~sp. prejazdu,
d) povinnosť zdrfať sa akéhokoľvek konania, ktoró by mohlo ohroziť právo oprávneného z vecného
bremena, pozemok v určenom rozsahu užívať, v prospech: SPP•dlstrlbúcla, a.s., IČO: 35910739, po:tľa V-
23287/2017 zo dtla 14.09. 201"
Vecné bremeno In personam na pozemok registra C KN parc.č. · 129511 spočivajúco v povlnnos11 strpieť:
a) zriadenie a ulo:!cnle stavehných objektov SO 031 Prípojka plynu a SO 032 Prípojka horúcovodu k stavbe
NärodnY futbalový štadión, parkovania a doplnkove funkcie~ zmena 1, na ul. V.Tegclhorra 4, Bratlsf Jva, k.ú.
Nové Mesto
b) užívanie, prevádzkovanie, opravya odstránenie prípojok lnžlrlerskych sietí a to v rozsahu GP č.153/2018
c) vstup osôb a vjazd vozldlel z dôvodu prevádzky, údržby, opräv a rekonštrukcie prípojok Inžinierskych sieti
na pozemok registra C KN pc rc.č. 11285/1 ,k.ú. Novč Mesto v ro2sahu vymedzenom GP č. 153n018 overov.č.
G1-2494/2018 v prospech Slcvenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. IČO 44553412, podľa V-5''3912019 zo
dňa 28.03.2018
Vecného bremena In persomtm spočivajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženla elektrického vedenia,
b) prevádzkovanl~ modernizácie, údriby, opravy a rekonštrukcie elektrického vedenia a jeho užíva ,ia
spôsobom, na ktoré sú určer1é,
c) vstupu, prechodu a prejazi:fu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, sirojrnl a
mechanizmami oprávnenYm i: vecného bremena a nim poveren~ml osobami a v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činnosti uvejených v bode a) a b), a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 208/2017 (úradne overen,; pod č. 276412017) k nehnuteľnostiam:
pozemku registra C KN parc.:.17090/3 v prospech SPP-dlstrlbúc:la, as. IČO: 35910739 podľa y.573,;I2019 zo
dňa 7.6.2019
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··-;,:.eid~enom V geometrickom pláne ov.C. G1·:l1 f'LU.U~U 'Y JJIU::0 ......... '-"'I"'............,_. -
~361518, Čulenova 6, 81641' Bratislava, podľa V-10896/2021 zo 07.05.2021
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11Jl11l,11■kyd1 .,... ,. ptl•luithl•tvonl ,,,. 1MIJIJ-.rtlt1 •h•klhJtnullllov, podr11 v 2184812019 %0 dňo 215.09.2019

Vton( b111,1•rl0 v tlllytila I dtl UdN I phun h) u 0dti 2 i,,konu ó.34112011 Z.z. o elektronických komunlkácläch, v
pr011poch •poločno•tl VNET u,._ (IČO: 3~84~00/) oko oprávnenébo, spočl•,ajúce v práve zriaďovať a
prov6:fzkovoť verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku registra C KIIJ pare. č.15115/1 v rozsahu
vyznačenom v GP č.67-1/2019 overencm dna 11.03.2019 pod é.G1-404/2019, 2·18779/2019
veené. bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 :l.z. o elektronických komunlkáclác ,,
v proupech spoločnosti VNET, as. (ICO 35845007) ako oprávneného, spoiiívajúce v práve zriaďovať a
prevá fzkovat' verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku registra C Kl-., pare. č. 121421224, v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne č. overenia GH086/2019 overenom c na 12.06.2019, podľa 2·18989/2019.
Vecn41 bremeno spočivajúce v povlnnostl pcvlnnehc z vecného bremena ako vlastníka zaťaženého pozemku
registra C KN parc.č. 15132/4, strpieť ria časti predmetného pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne úr.ev. č. G1-2023/2019
a) zrl,denle a uloženie plynovej prípojl<y,
b) užlvaníe, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky k stavbe 'Slovenská reštaurácia',
c) vs1·Jp osôb a vjazd vozidiel z dôvodJ prevádzky, údržby, opráv a rekon•ltrukcle plynovej prípojky
v prospech vlastníka pozemku reglstr" C KN parc.č. 15132/98, podľa V.;)2:13712020 zodňa 10.12.2020
Vecni, bremeno podľa§ 6a zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v zneni nesl;orších predpisov na pozemky
registra E KN pare.č, 15115/4, spoéivajllce v povinnosti vlastníka strpieť Lžívanle, výkon správy, Udržby,
opravy, rekonštrukcie stavieb, na zabezpečenie prístupu k nim podľa GP ,:,vereného pod č. G1·226212021 v
prospech vlastníka stavby železničnej dráhy• Slovenská republika ( správca Zeleznice Slovenskej republiky), z.
26686/2021
vecné, bremeno na pozemok registra c: KN parc.č. 15115/1 spOC:ivaJúce v práve:
a) zrlseenla a uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby 'BA_Est. žat,í majer_2.stavba, 22kV vývody SO 1)1
Preústenle 22 kV vedení' (ďalej len 'VN káblovévedenie'),
b) uži·,anla, prevádzkovania, opráv a odstránenia VN káblového vedenia," rozsahu vymedzenom v
Geometrickom pláne č. G1-1491/2021,
c) vst Jpu osôb a vjazdu vozldlel z dôv•>du údržby, opráv a rekonštrukcie 'IN káblového vedenia oprávneným z
vecného bremena a nim povereným csobám v rozsahu a spôsobom nevyl1nutnYm na výkon povolenej člrmontl,
vráta11e člnnos11 uvedených v písm. a) a b) v rozsahu.vymedzenom v Geoinetrlckom pláne č. GH491/2021.
v pros pec h: Západoslovenská dlSHlbučná as.,(ICO: 36 361 518), podla V-42870/2021 zo dňa 15.02.2022 • vz
74812:!
Vecnf, bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. 35112011 :~.z. o elektronických komuntkáclác, v
prospech spoločnos1I VNET a.s., IČO: 35845007, spočívajúce v práve zrla,tovať a prevádzkovaťverejné siete a
stava,:· Ich vedenia na pozemkoch regl·11ra C KN pare. č. 15127/1, 15123/9 podľa GP č. over. G1.S0/2022, z.
1029r.!022

Iné údaje:
POZEMOK PARC. C. 11279/4 MAJETKl)PRAVNE NEUSPORIADANY
Nájomná zmluva zo dňa 4.11.1997 pre ÄŠK INTER SLOVNAFT na 1elocvlčiíu na parc.č.15132/10,11 do 30.9.20·11
Nájom pozemku p.č.15115/62,63,66,67,68 pre ARAL SLOVAKIA s.r.o. (313!i5994) do 7.6.2034 podľa nájomnej
g;:i~~ľ

3
~~/99 a dohody o prevedení nájomných práv zo dňa 7.6.1999

Geom.plán 14/2001
Nájom pozemkov p.č.15123/184, 15123/188, 15123/189 pre Tr!Grantt Offlce as. (36247308) podľa nájomnej
zmluvy é.356/2003 zo dňa 13.11.2003
Nájom pozemku p.Č.11820/4,13,14 pre TIME SPORT • Fit s.r.o. (IČO 35729116) do28.9.2007 podľa nájomnej
zmluvy zo dňa 20.10.1997 (podľa GP č. 97/2010)
GP č. 644/04 zo dňa 02.12.04
Rozhndnutle é.X-1342/07 zo dňa 02.01.2008
Rozhodnutle Katasträlneho Uradu v Bratlslave, Sprava katastra pre hlavni: mesto SR Bratislavu X·116/08 z
05.05.2008
Zápis GP č.109/2011 (overovacie éislo: 2367/2011)
Opr3'a údajov v ka1as1rl nehnuteľnosti podľa rozhodnutia č. X-181/2014~;PI zo dňa 18.07.2014
Zápis GP č. 9/2014 (č.overenla 233/2014), Z-13464/14
Zápis GP č. 23/2014 (ov.č. 2816/2014) • Vz 179/16
Zápis geometrického plánu č. 73/2016 na zameranie komunikácie p.č. 15111/77,78,89,410,411,412,413, úradne
'?verený podč. 1921/2016 dňa 23.09.2016, R-6511/2016
Zlado;f o zápis GP úr.ov. 2843/2018, potvrdenie o pridelení súp.čísla na parc.č. 17090/18, 2-2517/19
Zápis GP ov.č. G1-1777/2021, R-512512021

Opra,a výmery pozemku parc.č. 1140(•/8 podľa rozhodnutia X-1394/10..SP zodňa 8.12.201 o, právopla1né dňa
17.01.2011
GP č. 97/2010
GP č. 280/2011
Opra,a výmery pozemku parc.č. 2284(•11 podľa rozhodnu1la X-1/2013..SPI :,odna 17.01.2013, právoplatné dňa
18.02.2013
Zápis GP č.54/2012, č.over.2794/2012. potvrdenie o súpisnom a orlen1ačno>m čísle č,J. PPaSM-40/2013/6-potvrd.
zo dn.t 16.1.2013, Z-4335/13
Žiadosťo zápis GP č. 826/2012,R.;J635f13

lnformatlvny l'ýpis 5/6 Údaje platné k: 16.03.2022 18:00

lnformatlvny výpis

l"~pl• GP 6 3011201' (G OVOrtlll• ,on ·no11) "" ,..,........1. gI11 to jl.HC. G 13027/35, 12727/58, no určenie
vlastnlctva k pozemku para. 6. 13071/3~. 12/U/~8. /:8321/14.
GP 1:. 2272/2011 over. dila 09.11.2011, :>P 1:.152/2013 over. dňa 04.02.2013 V-19813/15
GP č. SKSP-6/2011 (úr.ov. 368/11) na oddelenie pozemkov p.é. 13592/3, Rc,zhodnutle MČ BÄ • Nové Mes1o é. \/al•
121:812010-ZS/KR zo dna25.03.2011, právopl.11.05.2011, R-841/17
Ro:?hodnutie Okresného úradu č. X·25!2018 zo dňa 09.04.2018
Zápis GP č.1927/2017, Z-16946/2018
Zápis GP č.5/2018 úradne overený poc é.53/2018 zo dna 17.01.2019 na zarneranle stavby bufetu na
parc.č.15119/2, 2-4843/2019.

2 K vlastníkovi é. 1 je nájomný vzťah na pozemokparc.č. 15127/13, 15127/14 podľa nájomnej zmluvy č. 117/2007
zodňa 27.04.2007 na dobu určttú od 0·1.09.2007 do 31.08.2017 • N 17/07
Zlúčenie spoločnosti, 2.;)15/2019
K vlastníkovi č. 1 Je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 15115/6 podľa nájomnej zmluvyč. 495/2005 zo
dňa 6.3.2006 na dobu neurčitú, 2•2546.'09
K nájomcovi č. 3je správa k nehnuteľnos11am pozemku p.č. 15115/6
Žiadosťo zmenu názvu č. 1153312001/:>320·1 zo dňa 03.03.2011, R-785/11
K vlastníkovi é. 1 Je nájomný vzťah na pozemok parcelné čislo 15123/224 podľa nájomnej znluvy č.5612012 zo
dňa 31.05.2012 na dobu určttú do 31.1:!.2022

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje vCASTI C:tARCHYbez uveden'aparcelného tisla aleboporadového tis/a vlastníka aleboinejopr/Jvnenej
osobysa týio,Jú vše/kých nehnuteľnostia vše/kých \'lestnlkov a iných o,xávnených os6b na lis/e v/astnlctva.

lnformatlvnv výpis 6/6 Údaje platné k: 16.03.2022 18:00



Úrad geodézie. kartog rafie a katastra Slovenskej repu bliky

VÝPl::i Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Ka·:astrálne územie: Nové Mesto

Vytvorené cez katastrálny pc rtál

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNícr11A č. 2382
ČASfA: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Pareelné číslo
11820113

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um/est pozemku Právny vztah 1>ruh ch.n.
461 zastavanáplocha a nádvorie 1t: 1 5

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11820113 je evldovaný na liste vtastnictva číslo 5770.

Leg,nda:
Spôsob využ/vania pozemk«:

16 -Pozemok, na k.toromje postavenínebytová budova oznacená súpisný'11 tfslom
Umiestneniepozemku:

1. Pozemokje umiestnený v zasravaoor» územtobce
Ft.lvnyvztllh:

.5 - V/astnlk pozemku nieje v/astnlko.n stavbypostavenejna tomtopozeml'u
Ostatné parcely nevy!iadané

ČA-,f B: VLASTN{C/ A JNt OPPÁVf,ENt OSOBY
Poi-. čislo Priezvisko, meno(názov), todné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a SpoluvlastnícJq1 podiel

miesto trvalého pobytu (sioto) vlastníka

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastník
1 Hlavné mesto SR Bratislava, Prlmaclálne nám. 1, Bratlslava, p~;č 814

99, SR
IČO: 6034111

Pcznámka

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Účastnlk právneho vzťahu: Nájomca

2 POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bra11slava, PSČ 831 04, SR
IČO: 35901i294

K •11astnikovi č. 1 Je nájomnývz1'ah n, pozemok parc.č. 15127113, 15127114 podľa nájomnej zmluvyč. 117/2007 zo
dňa 27.04.2007 na dobu určitú od 01.09.2007 do 31.08.2017 - N 17/07
Zl!ičeniespoločnosti, 2~15/2019
Účastnlk právneho vzťahu: Nájomca

Dátum vyhotovenia 17.03.2022
čas vyhotovenia:

1 / 1

09:17:49

Poznarnen.iva sa začatie slldneho konania k pozemku registra C KN parc.č. 151111/2 vo
veci zriadenia vecného bremena a nariadenia neodkladného opatrenia vedenom ria
Okresnom súde Bratislava III sp.zn. 15Cl12/20:!0, P-1980/2020
Žiadosť o ;:ápls Protokolu č. 11880174 13 00 to dňa 27.06.2013 na pozemok regl:itra C
KN parc.č.:!1970, Z-12343/13.
Oznámenl<· o určení súp.čísla 39810/10831/20' 8/PRNRAA z 22.11.2018, Z-23419118

3 Slovenská republika
ldenttnkátor :

K vtastnlkovl č. 1 Je nájomný vzťah n, pozemok parcelné číslo 15115/6 podľa nájomnej zmluvy č. 495/2005 z,, dňa
6.,,.2006 na dobu neurčitú, Z-2546/09
Účastnlk právneho vzťahu:

4 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, F·SČ 832
91, SR

IČO: 6033'17
Tttul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

správca
1 /1

PROTOKOLO ZVERENI MAJETKU HLMESTA DO SPRAVY
PROTOKOL C.63ZO ONA30.9.1991 OZVEREIII MAJETKU HL MESTA SR DO SPRAVY
MESTSKE,I CASTI B-NOVE MESTO
Žiadosťo ;:ápls, PPaSM 312/04 zo dňa 16.8.201)4, Pk.vl.14005, GP 11/2003 zo dňa 2.3.2004.
Žiadosťo ;:ápls č. PPaSM4/2010 zo dňa 04.01.2010 - Protokol o zverení nehnuteľného
majetku č.: 11 88 0828 09 00
Žiadosťo zápls Protokolu č. 11 88 017413 00 :!o dňa27.06.2013 o zverení nehnutt?rného

Por. člslo Prlezvlsl<o, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícly podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO: 603317
majetku, pozemok
registrac KN parc.č.21970, Z-12343113.
Žiadosťo zápls Protokolu č. 11 88 0591 12 00 ozverení nehnuteľného majetku hl mesta
SR BA do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN
ea,rc.č.228I011, 2284014, Z-11538/13.
Zladosťo zápis Protokolu č. 11 88 0261 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta
SR BA do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN
earc.č.22000/21,22, 2-13463114
Zladosť o ·tápls Protokolu č. 11 88 0260 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta
SR BA do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, pozemky reg. C-KN
earc.č.1190311, 239, Z-13464/14
Zladosťo ·tápls do KN č. 214/98 z 08.06.1998, Protokol ozverení majetku č. 63 z
30.09.1991 - vz 1889198

fäul nadobudnutia

n:ul nadobudnutia

To-ul nadobudnutia

n ul nadobudnutia

Účastnik právneho vzťahu: sprävea
5 železnice Slovenskej reputillky, Bra1islavav skrátenej forme 2'.SR,

Klemensova 8, Bratislava, PSC 813 61, SR
IČO: 31361501

K nájomcovi č. 3 Je správa k nehnuteľnostiam pozemku p.é. 1511516
Žhdosťo zmenu názvu č. 11533/2001/0320-1 zo dňa 03.03.2011, R-785I1·1

ÚC:Jstnlk právneho vzťahu: Nájomca
6 TESAKO a.s., Dvorákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, :SR

IČO: 36650901
K vlastníkovi č. 1 Je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 151231224 podľa nájomnej znluvyč.56/2012 zo dňa
31.05.2012 na dobu určltú do 31.12.2C 22

Tl!L'ly nadobudnutia LV:
PR<)TOKOLZO DNA 31.5.1994 OVRAľENI MAJETKU MESTSKEJ CASTI
DO:>LNENIE ZAPISU V POL. VZ 480/94
PROTOKOL ZO DNA 15.12.1993 O ZVERENI MAJETKU HL. MESTA SR DO SPRAVY MESTSKEJ CASTI B•NOV: MESTO
ZAPIS GP C.240-221-458-94/1 NA2AMERANIE GARAZE • VZ 589194
ZAPIS GP C.240-221-458-94/2 NAZAMERANIEGARAZE
PROTOKOLC.752O DNA30.10.1991 O ZVERENI OBECNEHO MAJETKU C•O SPRAVY MESTSKEJCASTI
PROTOKOL C.17192 20 DNA 26.9.1991 O ZVERENI OBECNEHO MAJETKU DO SPRAVY
ZA;'.NAMZ KATASTR. KONANIA ZO OIIA 17.2.1995
ZAPIS GP C.240-221~89-94
ZIADOST ZN.288195/MAJ 20 DNA6.6.1 ~95 + GP C.30154669-17/95
ZIADOST C. MAJ.544195 ZO DNA 16.111995 A GP C. 11909561-34/95
ZIADOST O ZAPIS C. OSMM-4611996 ZO DNA 8.1.1996.IGP C. 31321704122'1 •154/95/31
ZIADOST O ZAPIS C.MAJ.71/96 ZO DN.>. 9.4.1996./ZVEROVACI PROTOKOi. C.2,31961
ZIADOST C.264/96 ZO DNA3.7.1996.
ZIADOST C.423/96 ZO DNA4.11.1996
2VE,ROVACI PROTOKOL C.32/96, C.28.96, ROZHODNUTIE STAR-1884196
Prolokoi č.118401609700 o zverení ma,etku z 24.4.1997
Prolokol č.118402849700 ozverenl ma;etku z 13.6.1997
Prolokol č.118403019700 ozverení majetku z 21.7.1997
Protokol o zverení majetku z 3.11.1995
Žiadosť, rozhodnutie č.Star-2202/97, GP 31331807--04/98
Žiadosť, listina č.Star-1252198, GP 119119561-19/98
Protokol o zverení majetku zo dňa 1.6. · 998
Žiadosť, listina č.STAR-2103I1998 a č.lôTAR-2652I1998
Žiadosť, listina č.Star-683I1999
Rol hodnutle č.111~123/98
Listina č.Star-1503/2000 a č.Star-1504I::ooo
Žiadosť, listina č.Star-3116/2000
Protokol č.118405069700 o zverení mafetku z 30.12.1997
Žla,losť PaSM-167/2002 z 11.7.2002
Žla,los1' o zápis č. PPaSM 236103 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:1188052803)0
Žia•losť ozápis č. PPaSM 235103 zo dňa 14.10.2003 - Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:1188052903l0
Žla•losťo zápis č. PPaSM 234/03 zo dňa 14.10.2003 • Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:1188053003)0
Žia,losťo zápis č. PPaSM 232/03 zodňa 14.10.2003 • Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:1188054303)0
Žla,losťo zápis č. PPaSM 233/03 zodňa 14.10.2003 - Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:1188054403 )0

Úd•ín plotné k· 16.0::.202218:00
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Jiudo,,ľ o ,,l1ll• l. PP,oSM 12f/03 ,o dllu 14, 1 O 20•)3 Prolokol o zvorcnf 11ohnuloľn6~0 mojolku ~.:118805300300
Protokol f.118815380200 o zverenl správy majctlu zo 16.12.2002
Protokol č.1188!11460400 o zverení správy maJeU u zo 25.3.2004
~rotokol č.118815410200 o zverení správy majetfu zo 16.12.2002
Zladosťo zápis :.j. PPaSM/477/05 zo dňa 27.7.2005 !prílohyGP č.61/2005, Rozhodnutie č.OVaÚP-327-3797/1980-0R zo~ň• 13.11.1980, jč.18.11.1980
Zladosťč. PPaSM 53/05 zo dňa 03.02.05
Rozhodnutie o urteni súpisného čisla č. star- 161912009 zodňa 09.07.2009
Žiadosťo zápis jo KN č. 22/98 z 19.01.1998. vz 1888198

ČAStC: fARCHY
Por.č.:

Vecní, bremeno v prospech PÓLUS IN'/. spol. s r.o. (34115336) spočívajúce v zriadení vodohospodárskeho
diela 11a pare.č. 15123/83 podľa V-1740/99 zo dňa 19.5.1999
Vecnl, bremeno v prospech vlastníka p.č.15115'70,15115/96, 151151141,142, 151151151, 15115/152. právo
prech~u a prejazdu cez p.é.15115/1, povinnosťstrpieť na p.č.15115/1 výntavbu, existenciu, údržbu a užívanie
cestn:tch komunikácii, lnfraštruktllr a iných stavieb potrebných na výstavbu akejkoľvek budUceJ stavby na
pozemku p.č.15115'70,96,112-122,141,142, 151151151, 15115/152 podľa zmluvy V-265105 zo dňa 21.3.2005(podľa GP č. 1173/08),
(GP1/'1017, ov.č. 503/2017, z p.č. 15115(70 vznikli p.č. 15115170, 141,142, R-177512017), (GP č. over. G1-106112021
Z-16216/2021) '
Vecnf: bremen<? - právovstupu, uloženia Inžinierskych sietí a právo stavb;t podchodu na pozemku p.č.12791/.; v
rozsa tu vyznacenom v GP 228/2007 v prospech vlastníka pozemku p.č.13208/9 na dobu určitú do 31.3.2017
podľa zmluvy V-18359108 zo dňa 10.07.2008
Vecni1 bremeno- právo vstupu na poz1!mky parc.č. 17015/92, 17015/98 v ri>zsahu nevyhnutnom na vYkon
povol~nej činnosti, právo výkonu povolene] činnosti na pozemkoch a z dčivoduobmedzenia vlastníckeho präva
k poz1!mkom uložením 110 kVvzdušnfho vedenia v prospech ZSE Distribúcia as. (IČO 36361518) v rozsahu
podľa GP č. 7812009 v súlade s§ 10 zákona č. 65612004 Z.z. o energetike. '
Vecnl, bremeno podľa§ 22 a nasl. zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rezvede a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s §69 ods. 10 zákona NR SR_č.65612004 Z.z. o energetike a o zmene niek1orých zákonov v
prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, as., ICO: 36361518 podľa geometrického plánu č.17112011 na pozemku
registra C·KN parc.č.120031103, týkajú:e sa efektroenergetlckého zariadenia: 2x110 kV vedenie č.8753 na tras,e
Rz PPC-Rz Pionierska a č.8208 na trase Rz Plonlerska-RZ Lamač, podľa Z-21370lt 1
V~cnl, bremeno podľa§ 22 a nasl. zákona č. 7911957 Zb. o výrobe, rozvod<, a spotrebe elektriny (elektrizačný
zakonJ v spojení s§ 69 ~ds. 10 zák~ona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o Z"!,tene niektorých zákonov v prospec,
spofo:nostl ZSE Dlstrlbucla,as. (ICO: 36361518) podľa geometrického pilinu č. 17512011 na pozemkoch parc.č.
17015182, 17015/98, týkajúce sa elektwenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8828 na trase PPC. Rz
Podunajské Blskuplce a č. 8840 na trese PPC.Rz Ostredky, Z-21368/11
Vecnii bremeno na pare. č. 13184/1 v zmysle§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. zákona o elektronických
komunikáciách v platnom znení spočívajúce v zriaďovaní a prev3dzkovan'i verejnej elektronickej komunlkačrej
siete" stavaní Ich vedenia v prospech spoločnosti SWAN, a s. IČO 47258314 podľa GP č. 45512015 č. over.1357ľ.?016, Z-14527/16. '
Vecni1 breme~o v zmysle§ 66 od?. 1 a ods. 2 zákona č. 35112011 Zz. o elektronických komunikáciách, v
platn_orn znen,11 v pro~pech spolocnostl Slovak Telekom, as. (ICO 35763469), spočívajúce v práve zriaďovať c
~~;;~ľ:kovat verejne siete a stavať Ich vedenia na nehnuteľnosti - pozemok registra C KN pare. č. 1318411, 2-

VecnE: bremeno 'In personam' spočivaJúce v práve:
- zrlacltnla a uloženia NN a VN káblových rozvodov,
- užív:1nla, prevádzkovania, opráv a odstránenia káblových rozvodov, sta\·by 'BA - Nové Mesto, TS 548 NNK
TS, VIIK' v rozsahu vymedzenom geonetrlc~ym plánom č. 141-112018, úr. ov.1730/2018, ' '
- vstupu a vjazdu vozidiel z dôvodu pr,,vádzky, údržby, opráv a rekonštrut.cle káblových rozvodov oprávnenS m
z vecného breľ!'ena a nim pove_rený": 1>sobám v rozs~~u nevyhnut_ným na výkon povolenej činnosti, vrátane
zrlade nla a ulozenla NN a VN kablovych rozvodov a uzIvanla, prevadzkovania, opráv a odstránenia káblovýctrozvodov
na po>emku registra C KN parc.č. 1151811, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO: 36 361 518),
podľa·V-674912019 zo dňa 03.04.2019
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Yt< n6ho bromarn, t, nim pc:,v,ronyni 01101.) ,n v rottrnhu 11 •p6Mobom novyh1u1tny,n nu vykon 1,ovolontJ Olnno1n1,
vrftfílnc člnnottt uvedanych v plsm. OJ n bJ no zuľn.ionom potomku rogl&tl,1 C KN pnrc.č. 1709013 v rouahu
vymedzenom v geometrickom pláne o,.č. G1•217212020 v prospech Západoslovenská dlstrlbučnti, o.s„ IČO
36,'61518, Čuienova 6, 81647 Bratislava, podľa V-1089612021 zo 07.05.202·1

Vec:ne bremeno podľa§ 22 a nasl.zákcna é.7911957Zb. o Výrobe,rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zaJ. on] v spojení s§ 69~s. 10 zäkgna č. 656/20042z. o energetike a o zmene niektorých zákonov prospech
spolocnostl ZSE Dlstrlbucla, a.s. (ICO:36 361 518) so sÍdlom Culenova 6,816 47 Bratislava podľa GP č.174120'11
na pozemku parc.č.1709013,17090'7, 17090/38, 17090/39 týkajúce sa elektroenergetlckého zarladenla:2x110kV
ve<le~Je é.8834 na trase PPC-Rz lamai: a é.8753 na trase PPC-Rz Pionlerska,Z-21367111
Vec:ne br~menopodľa § 22 a nasl. Zák:ma č. 79/1957 Zb. o výr~be, r?zvode a spotrebe elektrlnyv spojení s§ 1~9
od!i. 10_zakona c.•656/2004 2.z. o ~neruetlke a o zmene nlektorych zakonov v prospech spoločnosti ZSE
Dlstrlbucla, a.s. ICO: 36 361 518, Culer,ova 6, Bratislava podľa GP č. 172/2011 na pozemku registra 'C' parc.č.
13,'9716 týkajúce sa elektroenergetlckitlo zariadenia 2x110 kV vedenie č. 0834 na trase Rz PPC-Rz Lamač a č
8713 na trase Rz PPC • Rz Pionierska Z-21371111
V!t:né bremeno - k pozemku regis1ra C: KN parc.č. 22840/5 spočivajúce v povinnosti povlnnčho strpieť
Vy-!;tavbu a užívanie stavby čerpacej s1anlce v rámci stavby 'Bratislava, Svätovojtešská ul., Rekonštrukcia
ka11allzácie' na dobu neurčttú v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. (IČO 35850370) podľa V-16,36114 zo dňa 23.07.2014
Vec:né bremeno v prospech oprávnenÉ•ho z vecného bremena Orange SI01,ensko, a.s., 1to: 35697270 v rozsa 1u
ustanovenia§ 66 ods.1 pism. a) zákon, č.35112011 Z.z. o elektronických komunikäciäch, t.j. oprávnenie
zrlí1d"ovaťa prevádzkovať verejné slet1? a stavať Ich vedenia na pozemkoch reg. 'C' parc.č.17020/1, 17020/217(12013, Z-18575114 '
Vec:né bremeno_In personam: spočivajuce v práve uloženia a prevádzky prípojky a armatúrnej šachty s
označením 303-Zabí majer k stavbe 'Rokonštrukcla a výstavba objektov na vOdovodneJ sletľ na pozemkoch
parc.č. 17090/3, parc.č. 17090/20 v roz!Iahu vyznačenom v geometrickom pláne é. 8612011, úradne over. pod C.
22i'2/2011 a v rozsahu vyznačenom v ueometrickom pláne č. 3/2013, úrad1,e over. pod č. 15212013, vstup osô::, a
vjatd vozldlel 2 dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie prípojky v rozsahu pozemkov parc.č. 17090/3, parc.é.
17(190120 v prospech: Bratlsalvská vocárenská spoločnosť, a.s., IČO: 358U0370, podľa V-19813115 zo dňa07. )8.2015
Vec:né bremeno v prospech oprávnenE·ho z vecného bremena spoločnosti Orange Slovensko, a.s., IČO:
35E:97270, a to v rozsahu ustanovenia i66 Ods.1 písm. a) zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
kornunlkáclách, t.j. oprávnenie zriaďovať a prevádzkovaťverejné siete a t.tavať Ich vedenia na cudzej
nehn~teľnostl a to na pozemku reg.'CHN'_parc.č.1127912, Z-7820/16
Ve,!ne bremeno-v prospech VNETas. (ICO 35845007) oprávnenie zriaďovaťa prevádzkovaťverejnésiete a
stavat' Ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti na pozemkoch registra C KN pare. č. 11438, 1512711, 15123'79 a t,
v r<>z~ahu ustanovenia§ 66 ods. 1_písin. a) zákona č. 3511201 t Z.z._o elek1ronlckých komunikáciách, Z-22278/16.
Ve,.~ne ~remeno_v prospech spolocno~tl Orange Sloyensko, as. !IC~ 3565j7270) v rozsahu ustanovenia§ 66
od!~.~ p1sm. a) zakona č. 35112011 2z. ::, elektronlckych komunlkaclach, t.J. oprávnenie zriaďovaťa
pre:vadzkovaťverejnó siete a stavať Ie h vedenia na cudzej nehnuteľnosti ~ to na pozemkoch parcety registra·c· parc.č. 1190311, 1190315, 119031208, 119031209, Z-991212016
Ve(!né bremeno v prospech spoločnoftl Orange Slovensko, as. (IČO 35697270) v rozsahu ustanovenia§66
od11.~ písm. a) zákona č. 351f.i!011 Zz. ::, elektron Iekých komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a
pre.v~dzkovať verejné siete a stavať Ie h vedenia na cudzej nehnuteľnosti a to na pozemku parcela registra ·cparc.c.1511516, Z-42712017
Vecné bremeno• na pozemok registra C KN pare. č. 17090/3 v rozsahu:
a) !itrpleť uloženie/umiestnenie zarlad,inla SKAO, a to výlučne v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.
912014, úradne overeného dňa 04.12.21114, č. 2691/2014,
b) povinnosťstrpieťužívanie a udržla,1anle uloieneho zariadenia SKAO oprávneným z vecného bremena,
c) P?Vlnn~ť strpieťprávo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve vstupu osôb určených
opravnenym z vecného bremena a vja:idu a prejazdu vozidiel v rozsahu nI?vyhnutnom na kontrolu zariadenia
SKO.O, údržby, opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok a rekonštrukcie (obnovy) zariadenia SKAO,"
to na Základe včasného predchádzajúc:eho upozornenia oprávneného z V(icného bremena, resp. v zákonom
stanovených prípadoch aj bez takéhot::, predchádzajúcehoupozornenia, ciVšak s následným bezodkladným
ozuämenim o dôvode a čase takého V!:t.upu, prechodu, vjazdu, resp. prejazdu,
d) povfnnost' zdržať sa akéhokoľvek k•>nanla, ktoré by mohlo ohrozlt· právo oprávneného z vecného
~;~;,~~1rz~e~li~k1~-~~~~ff rozsah11 užíva1', v prospech: SPP-distrlbúcia, as., IČO: 35910739, podľa V-

Vecné bremeno In personam na pozenIok registra C KN parc.č. 11285/1 spočívajúce v povinnosti strpieť:
a) ?.riadenie a uloženie stavebných objektov so 031 Prípojka plynu a SO 032 Prípojka horúcovodu k stavbe
Nár~ný futbalový štadión, parkovanh! a doplnkové funkcie - zmena 1, na ul. V.Tegelhoffa 4, Bratislava, k.ú.No·,e Mesto
b) 11:!ivanle, prevádzkovanie, opravy a odstránenie prípojok Inžinierskych sieti a to v rozsahu GP č.15312018
c) ,,stup osôb a vjazd vozidiel z dôvod~ prevádzky, Udržby, opráv a rekonštrukcie prípojok Inžinierskych sieti
na pozemok registra C KN parc.č. 112115/1 ,k.LI. Nove Mesto v rozsahu vyme~zenom GP č. 153/2018, overov.č.;~}:i.ri1.~~~; prospech Slovenské e ektrárne - energetické služby, s.r.o. ICO 44553412, podľa V-573912019 ;,o
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Vecného bremena In personam spočivaJUceho v práve:
a) zriadenia a uloženia elektríckého vedenia,
b) prevádzkovania, modernizácie, údržby, opravy a rekonštrukcie elek1rlckého vedenia a Jeho užíva tla
spôsobom, na ktoré sú určené,
c) vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovýml a nemotorovýrnl dopravnými prostriedkami, strojrnl a
mechanizmami oprávneným z vecného bremena a nim poverenými osobami a v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, vrátane činností uvedených v bode a) a b), a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom c. 20812017 (úradne overen,; pod c. 276412017) k nehnuteľnostiam:
pozemku registra C KN pare.č. 1709013 v prospech SPP-<tlstrlbú<:la, a.s. IČO: 35910739 podľa V-573ll/2019 zo
dňa 7.6.2019
Vecné bremeno pôsobiace 'Iu rem' spočívajúce v práve uloženia. údriby, opráv, prevádzkovania lnilnlerskej
siete s prislušenstvom • NN prlpojky a elektronabijacleho zariadenia ABB Terra 53 na pozemok reghtra C KN
parc.é. 15123/9 v rozsahu geometrického plánu č. 29/2019 úr.ov. G1-551/2019 v prospech vlastnika
inžinierskych sieti s príslušenstvom pre nabíjanie elektromobllo,, podľa V-21648/2019zodňa 25.09.2019
Vecne bremeno v zmysle § 61i ods.1 písm. a) a ods.2 zákona č.3M/2011 Z.z. o elektronických komur lkáclách, v
prospech spotočnostl VNET ,,.s. (IČO: 35845007)ako oprávnené,o, spočívajúce v práve zriaďovať"
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na pozemku reg+stra C KN pare. č.1511511 v rozsahu
vyznačenom v GP č.67-1/201~ overenom dňa 11.03.2019 podc.G1-404I2019, Z-1877912019
Vecné bremeno v zmysle§ 60 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. :351/2011 Z.z. o elektronlckých komumkáclách,
v prospech spoločnosti VNE"í, as. (ICO 35845007) ako oprávneného, spočívajúce v práve zriaďovaťa
prevádzkovať verejné siete a stava1' ich vedenia na pozemku reS:lstra C KN pare. č. 12142/224, v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne c. overenia G1-1086I2019 overenem dňa 12.06.2019, podľa Z-1898912019.
Vecne bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zafaženého pozemku
registra C KN parc.č. 15132/4, strpieť na časti predmetného poznmku v rozsahu vyznačenom v geornetrlckom
pláne úr.ov. c. G1-2023/2019
a} zriadenie a uloženle plynovej prípojky,
b} užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej pripojky k stavbe 'Slovenská reštaurá cla',
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie plynovej prlpojky
v prospech vlastníka pozemku registra C KN parc.č. 15132/98, podľa V-32237/2020 zo dňa 10.12.2020
Vecné bremeno podľa§ Sa z:ikona č. 51312009Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov na pozemky
registra E KN pare.e. 15115/4, spočivajúce v povinnosti vtastnlka strpieť užlvante, yYkon správy, Udržby,
opravy, rekonštrukcie stavleb, na zabezpečente prístupu k nim ~odľa GP overeného pod c. G1-2262/2021 v
prospech vlastníka stavbyželezničnej dráhy- Slovenská republtka ( správca Železnice Slovenskej n,publlky), z.
2668612021
Vecné bremeno na pozemok registra C KN parc.č. 15115/1 spočlvajúce v práve:
a) zriadenia a uloženiaVN káblového vedenia v rámci stavby 'BP~Est. žabí majer_2.stavba, 22kV vývodySO 01
Preústenle 22 kV vedení' (ďalej len 'VN káblové vedenie'),
b} uživanla, prevádzkovania, opráv a odstránenia VN káblového vedenia, v rozsahu vymedzenom v
Geometrickom pláne é. G1-1'191/2021,
c) vstupu osôb a vjazdu vozhflel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie VN káblového vedenia oprávneným z
vecného bremena a nim pevureným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutnYm na výkon povole ,ej činnosti,
vrätane činnosti uvedených "písm. a) a b) v rozsahu_vymedzenom v Geometrickom pláne é. G1~14M/2021.
v prospech: žápadostovonská distribučnáas.,(ICO: 36 361 ľ,18), podľa V-42870/2021 zo dňa 15.02.2022 • vz
748122
Vecné bremeno v zmysle§ 6B ods... 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. :351/2011 Z.z. o elektronických komuntkácláeb v
prospech spoločnosti VNET a.s., ICO: 35845007, spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovat'veeejné siete a
stavarlch vedenia na pozem <och registra C KN pare. c. 1512711, 15123/9 podľa GP c. over. G1~0I21122, z.
1029/2022

Iné údaje:
POZEMOK PARC. C.1127914 MAJETKOPRAVNE NEUSPORIAOPNY
Nájomná zmluva 20 dňa 4.11.1997 pre AŠK INTER SLOVNAFT natelocvičňu na parc.č.15132/10,11 do 30.9.2011
Nájom pozemku p.č.15115/6,,63,66,67,68 pre ARAL SLOVAKIA s.r.o. (31355994) do 7.6.2034 podľa r áJomneJ
zmluvy č.225/99 a dohody o prevedeni náJomnYch práv zo dňa 7 6.1999
GP 9-93-SŽG
Geom.plán 14/2001
Nájom pozemkov p.c.15123I184, 15123/188, 15123/189 pre TrlGrrnlt Orlice as. (36247308) podľa náj,>mnej
zmluvy c.356/2003 20 dňa 13.11.2003
Nájom pozemku pcč.1182014, 13,14 pre TIME SPORT • Fit s.r.o. (IČO 35729716) do 28.9.2007 podľa nájomne]
zmluvy zo dňa 20.10.1997(p<odľa GP č. 97/2010)
GP č. 644104 zo dňa 02.12.04
Rozhodnutie c.X-1342/07 zo <Iňa 02.01.2008
Rozhodnutie Katastrálneho ť radu v Bratlslave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu X-116/08 z
05.05.2008
Zápis GP č.109/2011 (overovacie číslo: 236712011)
Oprava údajov v katastri nehnuteľnosti podľa rozhodnutia c. X-181/2014-SPI zo dňa 18.07.2014
Zápis GP c. 912014 (č.everenta 23312014), Z-13464I14
Zápis GP c. 23/2014 (ov.c. 281612014) • Vz 179/16
Zápis geometrického plánu é. 73/2016 na zameranie komunikácii, p.č, 15111n7,78,89,410,411,412,413, úradne
overený pod c.1921I2016 dňa 23.09.2016, R-6511/2016
Žiadosť o zápis GP úr.ov. 28'13/2018, potvrdenie o pridelení súpc!ísla na parc.č. 17090118, Z-2517119
Zápis GPov.c. G1-1777/2021, R-5125I2021
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ii

Oprava výmery pozemku parc.č. 11400/8 podľa rozhodnutia X-1:l94I10-SPI zo dňa 8.12.2010, právo~latnédňa
17.01.2011
GPč. 971201O
GP č. 280/2011
Oprava výmery pozemku paic.č. 2284011 podľa rozhodnutia X-1/2013-SPI zodňa 17.01.2013, právo~latné dňa
18.02.2013
Zápis GP č.54/2012, č.over.2 '94/2012, potvrdenie o súpisnom a ,,rlentacnom čísle c.J. PPaSM-40I20·13/6-potvrd.
zo dňa 16.1.2013, Z-4335I13
Žiadosť o zápis GP č. 826I20t2,R-3635/13
Zápis GP č. 30112012 (c. overenia 2657/2012) na zameranie garáže pare. č. 13027/35, 12727/56, na u ·čenle
vlastníctva k pozemku pare. é. 13027135, 12727156, Z-6321114.
GP c. 2272/2011 over. dňa 01.11.2011, GPc.152/2013 over. dna 04.02.2013, V-19813I15
GP č. 5KSP-5/2011 (úr.ov. 368111) na oddelenie pozemkov p.č. 1"359213, Rozhodnutie Mé BA• Nové Mesto č. Val-
1288/2010-ZS/KR zo dňa 25.C 3.2011, právopl. 11.05.2011, R-841117
Rozhodnutie Okresného úradu c. X-25/2018 zo dňa 09.04.2018
Zápis GP č.1927/2017, Z-169'16I2018
Zápis GP č.5/2018 úradne overený pod č.53I2018 zo dňa 17.01.2019 na zameranie stavby bufetu na
parc.č.15119/2, Z-4843I2019.

2 K vlastníkovi c. 1 Je nájomný vzt"ah na pozemok parc.c. 1512711:1, 15127114 podľanájomnej zmluvy 5. 117/2007
zo dňa 27,04.2007 na dobu u·citú od 01.09.2007 do 31.08.2017 -Ii 17/07

2 Zlúcenle spolocností, Z-315/"!019
K vlastníkovi c. 1 Je nájomný vzt"ah na pozemok parcelné císlo 15115/6 podľa nájomnej zmluvyc. 4!15/2005 zo
dňa 6.3.2006 na dobu neurčt ú, Z-2546/09

5 K nájomcovi c. 3Je správa k nehnuteľnostiam pozemku p.c. 1511516
5 Žladosfo zmenu názvu č. 115331200110320-1 zo dňa 03.03.2011, R-785I11
6 K vlastníkovi č. 1 je nájomn~ vzt'ah na pozemok parcelné číslo 15123/224 podľa näJomneJ znluvy č.H6/2012 zo

dňa 31.05.2012 na dobu urč~ú do 31.12.2022

Po;mámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje vCASTI C:tARCHYb,z uvedenia parcelného tis/a aleboporadovéhotisla vlastnlka alebo inejoprávnenej
osobysa týkajú v!!etl<ých nehnuteľnostía v!!etl<ých vlastníkova iných oprávnen)ch osôb na liste vlastnlctva.
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Úrad geodézie, ~ artograne a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KP.TASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne úzomie: Nové Mesto

Vytvorené cez katastrálny portál

Por. éísfo P'1ezvJsko, meno (názov), rodnéprle.rvisko, dátum narodenia, rodné čísi'o (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sldlo) v/astn;M

Dátum vyhotovenia 17.03.2022
Čas vyhotovenia: 09:13:44

ČIA:STOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.
ČASfA: MAJETKOVÁ PODSTATA

2382

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ p. Um/est. pozemku Právny vztun Druh ch.n.
11820114 273 zastavaná plocha anádvorie 16 1

Právny vzt'ah I, stavbeevidovanej na pozemku 11820/ 14 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5510.
Legenda:
Spôsob vyutlva.1ia pozemku.

16 - Pozemos; na ktoromje postavená nebytov! budova oznatená súpisným č/siom
umiestnente po;:emJw:

1 - PozemoJJe umiestnený vzastavanom územ/ obce
Oslalné parcely ievyžiadané

ČASf B: VLAS rN{C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. čis/o Prle:,v/sko, meno (názov), rodné pr/e,,vlsko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastníckypodiel

mle,ito trvalého pobytu (sídlo) vlastn'ka

Účastnlkprávne 10 vzťahu: Vlas1ník
1 Hlavné mesto SR Bratislava, Prlmacl;ifne nám. 1, Bratislava. PSČ 814

99, ~-R
IČO: 603481

Poznámka

Tltul nadobudnutia

Tltul nadobudnutia

Poznamenáva sa zaťatie súdneho konania k pozemku r~:gistraC KN parc.C.1511912 vo
veci zriadeniavecné,o bremena a nariadenia neodkladriéhoopatrenia vedenom na
Okresnom súde Bratislava III sp.zn. 15C/12/2020, P-198012020
Žiadosť o zápis Protokclu č. 11 88 0174 13 00 zo dňa 27.06.2013 na pozemok registra c
KN parc.č.21970, Z-12343I13.
Oznámenie o určení súp.čísla 39810/10831/2018/PRNRPA z 22.11.2018, Z-23419I18

Účastnlkprávne 10 vzťahu: Nájomca
2 POLJS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava, PSČ 831 04, SR

IČO: 35906294
K vlastníkovi č 1 Je nájomnývzťah na pozemok parc.č, 15127113, 15127114 podla nájomnej zmluvy č. 11712007 zo
dria 27.04.2007 na dobu určitú od 01.09.2007 do 31.08.2017 - N 17/07
Zlúčenie spoločností, Z-315I2019
Účastnlk právne 10 vzrahu; Nájomca

1 / 1

3 Slovenská republlka
ldentlfikálclr:

K vlastníkovi č. 1 Je nájomný vzľah na pozemok parcelné číslo 1511516 podľa nájonnej zmluvy č. 49512005 zo dňa
6.3.2006 na dohu neurčitú, Z-2546I09
Účastnlk právne10 vzťahu: Správca

4 Mestská časť Bratislava -Nové Mest<,, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832
91, ~R

IČO: 603317

IČO:
Titul nadobt. dnutla

Tttul nadobL dnutla

THul nadobc dnutla

Tttul nadobcdnutla

603317
i:iadosťo zápis Pretokolu č. 11 88 0591 12 00 o zverení ,,ehnuteľného majetku hl. mesta
SR BA do správyMestskej časti Bratislava- Nové Mest~•. pozemky reg. C-KN
earc.č.22840I1, 22841)/4, Z-11538I13.
Zladosťo zápis Protokolu č. 11 88 0261 14 00 o zverení fiehnuteľného majetku hl mesta
SR BA do správyMestskej časti Bratislava - Nové Meste•. pozemky reg. C-KN
parc.č.22000I21,22, 2:-13463114
2ladosťo zápis Prot•>kolu č. 11 88 0260 14 oo o zverení„ehnuterného majetku hl. mesta
SR BA do správy Mestskejčasti Bratislava - Nové MesW, pozemky reg. C-KN
parc.é.11903I1, 239, ;i-13464/14
Zladosťo zápis do KN č. 214/98 z 08.06.1998, Protokol o zverenímajetku č. 63 z
30.09.1991 • Vl 1889/38

1 / 1

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

PROTOKOL O ZVER;:NI MAJETKU HLMESTA 00 SPR.tlVY
PROTOKOL C.63 ZO ONA 30.9.1991 O ZVERENI MAJETHU HL. MESTA SR 00SPRAVY
MESTSKEJ CASTI B·,NOVE MESTO
Žiadosťozápis, PPaSM 312/04 zodňa 16.8.2004, Pk.vl.14005, GP 1112003 zo dňa 2.3.2004.
Žiadosťo zápis č. Pl>aSM4/2010 zo dňa 04.01.2010 • Prc~okol o zverení nehnuteľného
majetku č.: 118808,8 09 00
Žiadosťozápis Protokclu č. 11 88 0174 13 00 zo dňa 27.06.2013 o zverení nehnuteľného
majetku, pozemok
registraC KN parc.č.21970, Z-12343I13.

Účastník právneho vzťahu: správca
5 Žoleznlce Slovenskej republiky, Bratlilava v skrátenej forme ŽSR,

Klemensova 8, Bratislava, PSC813 6·1, SR
IČO : 31364501

K nájomcov č. 3 Je správa k nehnuteľnostiam pozemku p.č, 1511516
Žiadosť ozrienu názvu č. 1153312001/0320-1 zo dňa 03.03.2011, R-785111
Účastnlk právnehovzťahu: Nájomca

6 Tf~SAKO a.s., Ovof'ákovonábrežie 10 Bratislava, PSČ 811 02, SR
IČO : 36650901

K vlastnikcv! č. 1 je nájomný vzťah na pozemok parcelné číslo 15123/224 podľa nájomnej znluvyč.56/2012 zo dňa
31.05.2012 na dobu určttú do 31.12.2022

T/luly nadobodnutla LV:
PROTOKOL ZO ONA31.5.1994 O VRATENI MAJETKU MESTSKEJ CASTI
DOPLNENIE ;:APISU V POL. VZ 480194
PROTOKOL ZO ONA 15.12.1993 OZVERENI MAJ:TKU HL. MESTA SR 00 SPRAVY MESTSKEJ CASTI B-NOVEMESTO
ZAPIS GP C.240-221-458-84I1 NA ZAMERANIE GIIRAZE - VZ 589194
ZAPIS GP C.240-221-458-84I2 NA ZAMERANIE GIIRAZE
PROTOKOL C .75ZO ONA 30.10.1991 O ZVERENI OBECNEHO MAJETKU 00 SPRAV( MESTSKEJ CASTI
PROTOKOL C'..17192 ZO ONA 26.9.1991 O ZVEREIH OBECNEHO MAJETKU DO SPRAVY
ZAZNAM Z KliTASTR. KONANIA ZO ONA 17.2.1915
ZAPIS GP C.240-221-389-84
ZIADOST ZN.:!88I95/MAJZO ONA 6.6.1995 •GPC.30154669-17I95
ZIADOST C. !lAJ.544/95 ZO DNA 16.11.1995 AGf' C. 11909561-34195
ZIADOST O2~PIS C. OSMM-46/1996 ZO DNA 8.1.1996.IGPC. 31321704/221-154/95/3/
ZIADOST O Z~PIS C.MAJ.71196 ZO DNA9.4.1996 /ZVEROVACI PROTOKOL C.2,3196I
ZIAOOST C.2114196 ZO DNA 3.7.1996.
ZIADOST C.4:!3I96 ZO DNA 4.11.1996
ZVEROVACI PROTOKOLC.32/96, C.28196, ROZH1)DNUTIE STAR-1884I96
Protokol č.11t3401609700 o zverení majetku z 24.'i.1997
Protokol č.1113402849700 o zverení majetku z 13.ll.1997
Protokol č.11ľW03019700 o zvereni majetku z 21.;•.1997
Protokol o zv,trení majetku z 3.11.1995
Žiadosť, rozht>dnutle č.Star-2202/97, GP 31331807-0l/98
Žiadosť, listina č.Star-1252198, GP 11909561-19/93
Protokol o zv,treni majetku zo dňa 1.6.1998
Žiadosť, listina č.STAR-2103I1998 a č,STAR-2652I1998
Žiadosť, listina č.Star-68311999
Rozhodnutie <.111-3123198
Listina č.Star••1503I2000 a č.Star-1504/2000
Žiadosť, listina č.Star-311612000
Protokol č.111140S069700o zverení majetku z 30.· 2.1997
Žiadosť PaSM-167I2002 z 11.7.2002
Žiadosťo zápis č. PPaSM 236103 zodňa 14.10.20,)3 - Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:118805280300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 235103 zodňa 14.10.Wl3 • Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:118805290300
Žiadosť o zápis č. PPaSM 234103 zodňa 14.10.20,)3 •Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:118805300300
Žiadosť o zápis č. PPaSM 232/03 zodňa 14.10.20•)3 -Protokol ozverení nehnuteľného majetku č.:118805430300
Žiadosť o zápis č. PPaSM 233103 zodňa 14.10.20•)3 - Protokol ozverení nehnuterné~o majetku č.:118805440300
Žiadosť o zápis č. PPaSM 231103 zodňa 14.10.21))3 -Protokol ozverení nehnutefnét10 majetku č.:118805410300
Žiadosťo zápis č. PPaSM 230103 zodňa 14.10.20,)3 -Protokol ozverení nehnutelnét10 majetku č.:118805400300

Informatívny ľýpis 116 Údaje platné k: 16.03.2022 18:00 lnformatlvnv výpis 216 Údaje platné k: 16.03.2022 18:00



~iadost' o zá pis č. PPaSM 229/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení ne hnuteľného majetku č.:1188053803•)0
~ados t' o zápis č. PPaSM 228/0 3 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuterného majetku č.:1188053703')0
~1a,tosť o zápis č. PPaSM 226/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:1188054 20310
Ziadosť o zá pis č. PPaSM 227/03 zo dňa 14.10.2003 - Protokol o zverení nehnuteľného majetku č.:1188053903•)0

Prolokol č.118815380200 o zverení správy majetku zo 16.12.2002
Prolokol č.118801460400 o zverení sprívy majetku zo 25.3.2004
Protokol č.1188t54 10200 o zverení správy majetku zo 16.12.200 2
Žla<Josť o zápis č.j. PPaSM/4 77 /05 zo d ia 27.7.2005 /prílohy GP č.61 /2005, Rozhodnut ie č.OVaÚP-327-3797/191 10-0 R zo

~ň. 13.11.1980, úč.18.11.1980
Zlatlost 'č. PPaSM 53/05 zo dňa 03.02.0•5
Rorhod nutle o určení súpisného čísla 1\. Star -1619/2009 zo dňa 09.07.2009
Žiadosťo zápis do KN č. 22/98 z 19.01.1998 - vz 1888/98

ČAStC: tARCHY
p,,r.č.: Vecné bremenov prospech PÓLUS INV. spol. s r.o, (34115336) ,;počivajúce v zriadení vodohospod>rskeho

diela na parc.é. 15123/83 po<lľaV-1740199 zo diia 19.5.1999Vecné bremenov prospech vlastníka p.é.15115170, 15115/96, 15'115/141,142, 151151151, 15115/152 - právo
prechodu a prejazdu cez p.é.15115/1, povinnosť strpieťna p.é.1511511 výstavbu, existenciu, údržbu a užívanie
cestných komunikácií, lnfraútruktú.r a Iných stavieb potrebných na vYstavbu akejkoľvek budúcej stavby na
pozemku p.é.15115170,96,112-122,141,142, 15115/151, 15115/15; podľa zmluvy V-265/05 zo dňa 21.1.2005

(podľa GP é. 1173/08),(GP1/2017, ov.é. 503/2017, z p.é. 15115170 vznikli p.é. 15115170,141,142, R-1775/2017), (GP é. over. ~;1-1061/2021,

Z-16246/2021)Vecné bremeno - právo vstupu, uloženia lnilnterskychsieti a právo s1avby podchodu na pozemku ,.č.1279115 v
rozsahu vyznačenom v GP ,28/2007 v prospech vlastníka pozernku p.č.13208/9 na dobu určitú do M.3.2017
podľa zmluvy V-18359108 zo dňa 10.07.2008
Vecné bremeno - právo vstupu na pozemky parc.č. 17015192, 17015198 v rozsahu nevyhnutnom na ,ýkon
povolenej činnosti, právovýkonu povolenej činnosti na pozernl och a z dôvodu obmedzenia vlastmckeho práva
k pozemkom uložením 110 kVvzdušného vedenia v prospech ZSE Distribúcia as. (IČO 36361518), v rozsahu
podľa GP é. 78/2009 v súlade s§ 10 zákonaé. 65612004 z.z. o oriergetlke.
Vecné bremeno podľa§ 22, nasl. zákona č.7911957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s §69 ods. ·10 zäkona NR SR č.65612004 z.z. o e nergetlke a o zmene niektorých zál onov v
prospech spoločnosti ZSE C•lstrtbúcta, as., IČO: 36361518 podla geometrického plánu č.171/2011 na pozemku
registra C-KN parc.č.12003/103, týkajúce sa clektroenergetlckét,o zariadenia: 2x110 xv vedenie č.8''53 na trase
Rz PPC-Rz Pionierskaa č.8,08 na trase Rz Ptonlerska-RZ Lamač, podľa Z-21370/11
Vecné bremeno podľa§ 22, nasl. zákona č. 7911957 Zb. o výrohe, rozvode a spotrebe elektriny (eluktrtzačný
zákon) v spojení s § 69 ods. 1O zák_ona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech
spoločnosti ZSE Dlstribúcla,as. (ICO: 36361518) podľa geometrického plánu č. 175/2011 na pozemkoch parc.č.
17015/92, 17015/98, týkajúce sa elektroenergetlckéhozarladenl,,: 2x110 kVvedenie č. 8828 na trase PPC - Rz
Podunajské Blskuplce a č. 8840 na trase PPC - Rz Ostredky,z-,1368/11
Vecne bremeno na pare. é. 13184/1 v zmysle§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 z. z. zákona o elektronlckych
komunikáciách v pla1nom mení spočívajúce v zriaďovaní a pre\'ádzkovaní verejnej elektronickej komunikačnej
siete a stavaní Ich vedenia v prospech spoločnos1i SWAN, a s. IČO 47258314 podľa GP č. 455/201~. č. over.

1357/2016, Z-14527/16.Vccn6 bremeno v zmysle§ ES ods. 1 a ods. 2 zákona č. 351/201'1 Z.z. o elektronických komunikáciách, v
platnom znení, v prospechspoločnosti Slovak lelekom, a.s. (IČO 35763469), spočívajúce v práve zriaďovať a
provédzkovuť verejné slote II stavať Ich vedenia na nehnuteľnontl - pozemok registra C KN pare. é. 1318411, Z-

9477/18
Voent bromcno 'In personon' spoClvaJuco v práve:
,rlodonlo • ulotonlo NN o\N k{\btových rozvodov,• utlvonla, provädtkovnnla, opráv o odstr6nonla k6btových rozvodov, stavby 'BA - Nové Mesto, TS 548, NNK,

TS, VNK' v rozsollu vymodzc,nom goomotrlckým plo\nom 6. 141-1/2018, úr. ov. 173012018,
- vstupu n vjazdu voildiol tnovodu prov\\dzky, udr1by, opr:\v o rokonštrukclo k{\blových rozvodov oprávneným
i vecn6ho bremeno a nim pc,vorcným osobám v rozsahu ncvyh,,utným na výkon povolenej čtnnos1i, vrátane
zriadenia a uteženla NN a VM kllbiových rozvodov a utlvanla, prov:\dtkovanla, opráv a odstnlncnla káblových

rozvodovna pozemku registra c KN parc.č. 1151811, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO: 36 a61 518),
podľa V-674912019 zo dňa 01,04.2019
Vecné bremeno - spočivaJUceho v práve:a) zriadenia a uloženia VN k,iblového vedenia v rámci stavby 'B,~-Est. Zabi Majer-2. stavba, 22 kV v:ívody SO 01
Preústenle 22 kVvedení' v kú. Nové Mesto a Rača v Bratislave ;·VN káblové vedenie') na zaťaieno1n pozemku
registra C KN parc.č. 17090/.I v rozsahu vymedzenom v geometflckom pláne ov.č. G1-2172/2020
b) uiivanla, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN káblového vedenia nazaťaženom pozemku registra C
KN parc.č. 1709013 v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne ov.é. G1-2172/2020
c) vstupu osôb a vjazdu voz dlel zdôvodu údržby, opráv a reko11štrukcle VN káblového vedenia oprávneným z
vecného bremena a nim povereným osobäm v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povol(:nej činnosti,
vrA1"nt11 61nn~t1 uvod•nYch v pitim, a) n b) na zaťoienom pozen1ku registra C KN parc.č, 1709013 v rozsahu

tn~•l••11"m III u~♦ittUllhlf ►0111 pt \n.- ov r Clt ,11,J:1070 v ťlľO'lľftCh 7Apn<1o,1loven•kÁ (Jlt1trlbučn:\, a 8., IČO
1 •• •t"4 tiofll t II ,t11•11„f11ft,,,t,fl1III 11#1

Vecné bremeno podľa§ 22 a nasl.iákona č.7911957 Zb. o výrob.,,rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s§ 69 ods. • O zákona č. 656/20042z. o enerQetlke a o zmene niektorých zákonov prospech
spoločnosti ZSE ~lstrlbúcla, as. (IČ0:36 361 518) so síd_tom_Cul,nova 6,816 47 Bra11slava podľa GF č.174/2011
na pozemku parc.c.17090/3,1709017,17090138,17090139 týkajuce :;aelektroenergetlckého iarladenla:2x110kV
vedenie č.8834 na trase PPC•Rz Lamač a č.8753 na trase PPC-R.: Plonlerska,Z-21367111
Vecné br~meno_podľa§ 22 a nasl. Zákona é. 79/1957 Zb. ovýr~be, ''?zvode a spotrebe elektrlnyv spojení s § 69
ods. 1o_zakona c._656/2004 Zz. o ~nergetlke a ozmene nlektorych zakonov v prospech spoločnosti ZSE
Dlstrlbuc(a, a._s. ICO: 36361 !,18, Cule~ova 6, Bratislava podľa GP č. 172/2011 na pozemku registra'::' parc.č.
13397/6 tykajuce sa elektroe11ergetlckeho zariadenia 2x110 kV v1,denle č. 8834 na 1rase Rz PPC-Ri L.amač a č.
8753 na trase Rz PPC - Rz Pilmlerska Z-21371/11V!cné breme~o - k pozemku registraC KN parc:č. 2284015 spočívajúce v povlnnos11 povinného strpieť
vystavbu a ut1vanle stavby Cerpacej stanice v ramcl stavby 'Brél:islava, Svätovojtešsk3 ul., Rekonštrukcia
kanalizácie' na dobu neurčtt• v prospech Bratislavská vodárenská spotočnosť,a.s. (IČO 35850370) podľaV-

16336114 zo dňa23.07.2014Vecné bremeno v prospech c1prävneného z vecného bremena Orange Slovensko, a.s., tCO: 35697270 v rozsahu
ustanovenia§ 66 ods.1 písm. a) zákona č.35112011 Z.z. o etektro1ických komunikáciách, t.J. oprávn,,nie
zriaďovať a prevádzkovaťverejné siete a stavať Ich vedenia na pozemkoch reg.'C' parc.č.17020/1 1702012
1702013, Z-18575/14 ' '
Vecné bremenoJn personam: spočívajúce v práve uloženia a pwvädzky prípojky a armatúrnej šach'y s
označenim 303~Zabí majer k i~tavbe 'Rekonštrukcia a výstavba objektov na vodovodnej sieti' na pozemkoch
parc.č. 1709013, parc.č. 1709(1/20 v rozsahu vyznačenom v geom,trlckom pláne č. 86/2011, úradne over. pod é.
2272/2011 a v roz~ahu~n'.":enom v geometrickom plán_• č. 312)13, úradne over. pod č. 152/2013, \'stup osôb a
vjazd vozidiel z dovodu udrzby, oprav a rekonštrukcie pr,pojky, rozsahu pozemkov parc.é. 1709013, parc.č.~;o;~~i

1

~ prospech: Brattsalvská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35850370, podľa V-19813/15 z•> dňa

Vecné bremeno v prospech c,právneného z vecného bremena SfOločnostl Orange Slovensko, a.s., 1Co:
35697270, a to v rozsahu usumovenla § 66 ods.1 písm. a) zäkom1 é.35112011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a prevädzkovať verejn ~ siete a stavať Ich vedenia na cud, ej
nehnuteľnosti a to na pozem <u reg.'CKN'_parc.č.1127912, Z-7820.'16
Vecné bremeno •V prospech VNET as. (ICO 35845007) oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a
s1avať Ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti na pozemkoch registra c KN pare. č. 11438, 1512711, 16123179 a 10
v roz!ahu ustanovenia§ 66 c<ls. 1_písm. a) zákonač. 351/2011 Z z._o elektronických komunikáciách, Z-22278116.
Vecne ~remenoy prospech•polocnosti Orange Sloyensko, as. (ICO 35697270) v rozsahu ustanovenia§ 66
ods.1 p1sm. a) zakona c. 35112011 Z.z. o elektronlckych komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a
prevádzkovať verejné siete a stavať Ich vedenia na cudzej nehn\Jtefnostl a to na pozemkoch parcel'( registra
'C' parc.č. 11903/1, 11903/5, 119031208, 11903/209, Z-9912/2016 ·
Vecné bremeno v prospech-:: potočnostl Orange Slovensko1 a.s. (IČO 35697270) v rozsahu ustanovenia§ 66
ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunlk3clách, t.J. oprávnenie zriaďovať a
prevádikovať verejné siete a stavať Ich vedenia na cudzej nehn11teľnostl ato na pozemku parcela r ,glstra 'C'

parc.č. 1511516, Z-427/2017
Vecné bremeno. na pozemo'< registra C KN pare. C. 17090/3 v rozsahu:
a) strpieť uloiente/umlestner,te zariadenia SKAO, a to výlučne v rozsahu vyznačenom v geometrtck>m pláne č.
9/2014, úradne overeného dňa 04.12.2014, č. 2691/2014,b) povinnosť strpieť užívanie a udržiavanie uloženého zariadenia SKAO oprávneným z vecneho bremena,
c) povinnosť strpieť právo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve vstupu osôb urče ,ých
oprávneným z vecného bremena a vjazdu a prejazdu vozidiel v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu zariadenia
SKAO, ~držby, ?prá~, odbomýc_h pre~lladok, odborných skúšok a rekonštrukcie (obnovy) zariadenia SKAO, a
to na za.klade vcasneho pred :hadzajuceho upozornenia oprávnli ného z vecného bremena, resp. v zákonom
stanovených prípadoch aj bez takéhoto predchádzajúceho upoz::irnenla, avšak s následným bezodl ladným
oznámenlm o dôvode a čase takého vstupu, prechodu, vjazdu, r ~sp. prejazdu,
d) povinnosť zdržať sa akéhúkoľvek konania, k1oré by mohlo ohroziť právo oprávneného z vecného
~;;;;;~

1
r,~e:;'ňo:

1
~~!.~~~t rozsahu užíva1', v prospech: SPP•dlstrtbúcla, a.s., tČO: 35910739, po,lľaV-

Vecné bremeno In personam na pozemok registra C KN parc.č. · 1285/1 spočívajúce v povinnosti strpieť:
a) zriadenie a utoienle stavehných objektov SO 031 Prípojka plynu a SO 032 Prípojkahorúcovodu k stavbe
Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie~ zmena 1, na ul. V.Tegelhoffa 4, Brat lsl :!Va, k.ú.

Nové Mestob) uiívanle, prevádzkovanie, opravya odstránenie prípojok lnžlrterskych sieti a to v rozsahu GP č.15312018
c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie prípojok Inžinierskych sieti
na pozemok registra C KN pé' rc.C. 11285/1 ,k.ú. Nové Mesto v ro,sahu vymedzenom GP č. 153'2018 overov.é.
G1-2494/2018 v prospech Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. IČO 44553412, podľa V-5''39/2019 zo

dňa28.03.2018
Vecného bremena In personi,m spočívajúceho v práve:
a) zriadenia a uloženia elektrického vedenia,
b) prevádzkovania. modernizácie, údržby, opravy a rekonštrukcie elek1rlckého vedenia a Jeho uživa ,1a

spôsobom, na ktoré sú určer1é,c) vstupu, prechodu a pre)azdu peši! mo1orovýml a nemotorovými dopravnými prostriedkami, stroj1nl a
mechanizmami oprávnenym t vecneho bremena a ním poverenSml osobami a v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon P?volenej činnosti, vrátane činnosti uve:tených v bode a) a b), a to v rozsahu
vymedzenom geometrlckym plánom é. 208/2017 (úradne overen,; pod č. 2764/2017) k nehnuteľnostiam:
~~:•r:.~;~tstra C KN parc.ó. 17090/3 v prospech SPP-<llstrtbú1:la, as. IČO: 35910739 podla V-573\l/2019to



-Vecne, bremeno pôsobiace 'In rem' spočívajúce v práve uloženia, údržby, opráv, prevádzkovania inžinierskej
stete a prisluSenstvom - NN prípojky a elektronabíjacieho zariadenia ABB Terra 53 na pozemok registra C KN
pare.<. 1512319 v rozsahu geometrlckeho plánu č. 2912019 úr.ov. G1•551f2)19 v prospech vlastníka
lnžlnhHskych sieti s príslušenstvom pre nabíjanie elektromobilov, podľa ľ-21648/2019zo dňa 25.09.2019
Vecn(\ bremeno v zmysle§ 66 ods.1 pism, a} a ods.2 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v
prospech spoločnosti VNET a.s. (IČO: 35845007) ako oprávneného, spoči•,aJúce v práve zriaďovaťa
prevá:tzkovať verejné siete a stavať Ie, vedenia na pozemku registra C KH pare. č.15115/1 v rozsahu
vyznačenom v GP č.67-112019 overencm dňa 11.03.2019 pod č.G1--40412019, Z-18779/2019
VecnC• bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 ::.z. o elektronlckYch komunlkáclác ,,
v prospech spoločnosti VNET, as. (ICO 35845007) ako oprávneného, spočlívajúce v práve zriaďovať a
prevá::lzkovať verejné siete a stavať Ie, vedenia na pozemku registra C Kl~ pare. č. 1214212.24, v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne 1:. overenia G1-1086/2019 overenom c ňa 12.06.2019, podľa Z-18989/2019.
Vecni; bremeno spočivajúce v pevlnnostl povinného z vecného bremena :1kovlastnika zaťaženého pozemku
reglsna c KN parc.é. 1513214, strpieť ra časti predmetného pozemku v rcrsanu vyznačenom v geometrlckon1
pláne úr.ev. č. G1-2023/2019
a) zrie denie a uloženie plynovej prípojl,y,
b) uží·,anle, prevádzkovanie, opravy a :xtstránenle elektrickej prípojky k s.avbe 'Slovenská reštaurácia',
c) vstrp osôb a vjazd vozidiel z dôvod J prevádzky, údržby, opráv a rekon·itrukcle plynovej prípojky
v proupech vlastníka pozemku reglstm C KN parc.č. 15132/98, podľa V-32·!3712020 zo dňa 10.12.2020
Vecn(; bremeno podľa§ Sa zákona č. ! 13/2009 Z.z. o dráhach v zneni nesj oršlch predpisov na pozemky
registra E KN parc.č. 15115/4, spočivaJúce v povinnosti vlastníka strpieť Lžívanle, výkon správy, údržby,
opravy, rekonštrukcie stavieb, na zabe zpečenle prístupu k nim podľa GP 1)vereného pod č. G1~2262/2021 v
prospech vlastníka stavbyželezničnej dráhy-Slovenská republika ( správ:a Zeleznlce Slovenskej republiky), Z-
26686/2021
veent- bremeno na pozemok registra C KN parc.é. 15115/1 spočivajúce_v práve:
a) zriadenia a ulofenla VN káblového vedenia v rámci stavby 'BA_Est. Zabi majer_2.s1avba, 22kV vývody SO •>1
Preústenle 22 kVvedení' (ďalej len 'VN káblové vedenie'),
b} uží·1anla, prevädzkovanla, opráv a odstránenia VN käbloveho vedenia," rozsahu vymedzenom v
Geometrickom pláne č. G1-1491/2021,
c) vst Jpu osôb a vjazdu vozldlel z dôv >du údržby, opráv a rekonštrukcie 'IN káblového vedenia oprávneným z
vecného bremena a nim povereným os.obám v rozsahu a spOSobom nevyhnutným na vykon povolenej člnno;tl,
vrátane činnosti uvedených v písm. a) a b) v rozsahu vymedzenom v Geometrickom pläne é. G1-1491/2021.
v pre> sp ech: Západoslovenskádistribučná as.,(IČO: 36 361 518), podla V-42870/2021 zo dňa 15.02.2022 - vz
74812::
Vecn(1 bremeno v zmysle§ 66 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zákona č. 351/2011 :~.z. o elektronických komunlkáclác, v
prospech spoločnosti VNET a.s., IČO: 35845007, spočívajúce v práve zrla,fovať a prevádzkovať verejné siete a
staval' Ich vedenia na pozemkoch regl stra C KN pare. č. 1512711, 1512319 poera GP č. over. G1-S0/2022, Z-
1029ť.!022

Inéúdaje:
POZEMOK PARC. C.11279/4 MAJETK•)PRAVNE NEUSPORIADANY
Nájon1ná zmluva zo dňa 4.11.1997 pre "-ŠK INTER SLOVNAFT na tetocvlčiiu na parc.č.15132/10, 11 do 30.9.2011
Nájon1 pozemku p.é.15115/62,63,66,67,68 pre ARAL SLOVAKIAs.r.o. (313/15994) do 7.6.2034 podľa nájomnej
zmluvy č.225/99 a dohody o prevedení n;lljomnYch prav zo dňa 7.6.1999
GP 9_.l3-SŽG
Geom.plán 14/2001
Nájoni pozemkov p.č.15123/184, 15123/188, 15123/189 pre TrlGranlt Offlce a.s. (36247308) podľa nájomnej
zmluvy č.35612003 zo dňa 13.11.2003
NáJon, pozemku p.č.11820/4,13,14 pre TIME SPORT - Fit s.r.o. (IČO 35729716) do 28.9.2007 podľa nájomnej
zmluvy zo dňa 20.10.1997 (podľa GP č. 9712010)
GP č. 644/04 zo dňa 02.12.04
Rozhodnutie č.X-1342/07 zo dňa 02.01.2008
Rozh<M::lnutle Katasträ:lneho úradu v 81atlslave, Správa katastra pre hlavni! mesto SR Bratislavu X-116/08 z
05.05.2008
Zápis GP é.109/2011 (overovacie čislo: 2367/2011)
oprava údajov v katastri nehnuteľnosti podľa rozhodnutia č. X-181/2014-!•PI zodňa 18.07.2014
ZápisGP č. 9/2014 (č.overenla 23312014), Z-13464/14
ZápisGP č. 2312014 (ov.č. 2816/2014) - Vz 179/16
Zápis geometrického plánu č. 73/2016 na zameranie komunikácie p.č. 151 l 1/77,78,89,410,411,412,413, úradne
<:?Vere,ýpod č. 1921/2016 dňa 23.09.2016, R-6511/2016
Zlado3ť o zápis GP úr.ov. 2843/2018, potvrdenie o pridelení súp.čísla na parc.č. 17090/18, Z-2517/19
Zápis GP ov.é. Gl-177712021, R-5125/2021

Opra,a výmery pozemku parc.č. 1140(/8 podľa rozhodnutia X-1394110-SP zodňa 8.12.2010, právoplatné dňa
17.01.201 t
GP č. 97/2010
GP č. 28012011
Opra,a výmery pozemku parc.č. 2284( 11 podľa rozhodnutia X-112013-SPI :eo dňa 17.01.2013, právoplatné dňa
18.02.2013
Zápis GP č.54/2012, č.over.2794/2012, :,otvrdenle o súpisnom a orientačnom čisle č.J. PPaSM-40/201316-potvrd.
zo dni 16.1.2013, 2--4335/13
Žladolťo zápis GP č. 82612012,R-3635113

lnformatlvny ľýpls 5/6 Údaje platné k: 16.03.2022 18 00

-··----

Zápis GP č. 30112012 (č. overenia 265;'/2012) na zameranie garáže pare. č 13027/35, 12727156, na určenie
v1a1tnictva k pozemku pare. č. 13027135, 12727/56, Z-6321/14.
GP č. 2272/2011 over. diia 09.11.2011, 3P č.15212013 over. dňa 04.02.2013 V-19813115
GP č. 5KSP-512011 (úr.ov. 368111) na ojdelenle pozemkov p.č. 13592/3, R<•zhodnutle MČ BA -Nové Mesto č. \lal-
12!!8/2010-ZS/KR zo dňa 25.03.2011, p1 ávopl. 11.05.2011, R-841117
Ro.,hodnutle Okresného úradu é. X-25."2018 zo dňa 09.04.2018
Zápis GP č.192712017, Z-16946/2018
ZápisGP č.5/2018 úradne overený poc é.53/2018 zodňa 17.01.2019 na zaMeranle stavby bufetu na
pa,c.é.15119/2, Z--484312019.

2 K vlastníkovi č. 1 Je nájomný vzťah na pozemok parc.č. 15127/13, 1512711'1 podľa nájomnej zmluvy č. 11712007
zo jňa 27.04.2007 na dobu určitú od O·l.09.2007do 31.08.2017 -N 17/07

2 Zlúčenie spoločnosti, Z-31512019
3 K vlastníkovi č. t Je nájomný vzťah na pozemok parcelné čislo 1511516 podľa nájomnej zmluvy é. 49512005 zc

dňa 6.3.2006 na dobu neurčitú, Z-2546:09
5 K r ájomcovl é. 3 Je správa k nehnuter11ostlam pozemku p.č. 15115/6
5 Žiadosťo zmenu názvuč. 11533/20011)320-1 zo dňa 03.03.2011, R-785I11
6 K vlastníkovi č. 1 Je nájomnývzťah na pozemok parcelné čislo 15123/224 podľa nájomnej znluvy č.56/2012 zc

dňa 31.05.2012 na dobu určitú do 31.1:!.2022

Poznámka:
Bez zápisl 1•

Vysvetlenie: ú1aje v CAST/c:tARCHYbez uvecten'a parcelného tis/a aleboporadovéhočlsla vlasúiíka alebo inejoprávnenej
osoby sa týl<JJ,ú váetl<ých nehnuternostl a váetl<ých ľlastnfkova iných oprávnených osôb na liste vlastnfctva.

lnformatívn V výpis 616 Údaje platné k: 16.03.2022 18.00



úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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Príloha 9

:-:r-esný úrad Bratislava IIl, Junácka ul. 1, 832 29 Bratislava

Odbor tivotného prostredia

- ------- ..-----~----·-·-----·---------------------------·-·---- - -·

-. : 98iú5139-150/151.-BKT

R o z h o d n u t i e;
L-

Bratislava 9.7.1998

~.,,... c, .-,,o,,,-, c
,~ · C;' •' r r U..... ·········

. /?.d.1996'
. '~~~~-~,.~: :

. ·-·· ----· ··-· J.

Okresn~ úrad Bratislava III, odbor životného prostredia,

~ príslLl~n~ stavebný úrad I.

5m. f/ zákona NR SR ť, 222/1996 Z.z.

:~.tnej spr.~vy na základe žiadosti s.r.o. APLAN so sídlom na

~skov□m rade 41, Bratislava, ktorá zastupuje stavebnik~ TIME

~;JRT,

~ovol~nie zmeny rozostavanej stavby "Prístavba ~portovej haly

:~nierska - Legerského ul.
~t.. území Nové Mesto,, na k.toré bolo vydané stavebné povol~n.i.e

. : ,1odn)'1m úr-adom

:.~2.J.989 pod ť. VÚP-327--2136/89-·Ing.Šo-34,

- io<.

'

ť'

s.r.o.,

·;-:to:

Zmena
:~.:>nierska - Legerského ul. Bratislava" na pozemku pare. č.

·.s2vi'2, v kat , uzemí Nové Mesto sa

p o v o ľ u j e

na dobu určitú do 28.9. 2007.

·ena st~vb)' pozostáva z:

plochou

styku

::dlažia.,

so sidlom na ul. Heydukovej 6, Bratislava,

Bťatislava

50/1976 Zb.

stt-echou,

j P~ 1- \Ii 1 ; ľ,r ;_n~

v znení neskor~ích pťedpisov ro~hodol

rozostavanej stavby

so

Bratislava", na parc.č. 11820/2, v

III., odborom výstavby a LIP, d~a

"Prístavba ~portovej haly

zmen□Lt

o organizácii miestnei

podľa§ 68 ods.

vyl.\žitic1

prevádzkových pr·i.estorav nasledovne:

v prizemí ~atne, sprchy, sauna, skladovací priestor,

- :'\a I. NF' posilovňa.

prístavby ~portovej haly s viacúťelavým V)'Ltžitím, osadenej
..... •.~,.- ... ,
VY"::l l\,UVYIH

za skladov

posunutím o pol

...... ._
!

1



prepojerd.a s rozostavanou stavbou sct,odiskovou ta~~~~-

tor·e.i bude umiestnená aj plynová kotol~a,

nových pripojok: plynová na parc.č. 12050/1,

11820/2, s napojením na rozvod plynu na

Legerského l!lit:i,

kanalizačná pare. c'.:.

11820/2, s

na

do verejngj

kanalizácie na Legerského ulici,

- NN prípojka na parc.č.

nadväzuje na pri.pojku NN pre Špor·tovó

halu na F'ionierskej ulici,

Zásobovanie objektu pitnol1 vodou je rie~ené v zmysle

:okumentácie overenej stavebným úradom v p8vodnom stavebnom

:maní.

Stav~bnik je povinný dodržať tieto podmienky osaoenia

.. tavby:

~/ Stavebná tiara zo strany Pionierskej ulice je pokračovaním

~tav. čiarľ jestvujúcej ~portovej haly, t.j.

- -an ice pozernkl1,

=/ Stavebná čiara zo stran~'

_, Pôdor~,sné rozmery prístavby su 29,15 x 18,60 m.

:; Vý~ka povrchu podlahy I. NP rozostavaného objektu je

+ ú,000 = 154,20(1 m n.m. Bpv

~/ Výska povrchu podlahy I. NP pristavbi' od+ 0,000 = - 1,4ú0 m

~1 Celková vý~ka rozostavaného objektu nad+ 0,000 = + 9,:.50 m

Stavebník je povinný

yplývajúce z vyjadrenia:

2.2.

2.3. pri realizácii

Legerského l.1lice je 5,00 mod

dodržať

vyústením

nasledovné podmienky

2. Hl. mesto SR~ odd. ŽP, Primaciálne námestie 1 Bratislavai

2,1. 4 ks plynových kotlov l.EBLANC typ GLB 5.40 p,evádzkovať

súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami výrobcu.

v kolaudatnom konaní preukázať realizáciu rozptylu

~neťisťujúcich látok v súlade s§ 11 Nar. vládľ SR č. 92/1996

ktorým sa vykonáva zákonč. 3()9/1991 Zb.

::ivzdušia.

mai,imálne obmedziť

~vzdušia sekundárnou pra~nosťou,

22012/3 ·=-

22012/3 ô.

11820/2, kt.orá

4,50 mod čelnej

o ochrf1ne

;met isťovanie

vznikajúcou pri stavebných

2



2. t~. oznámiľ,
J. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu~ia každor·otne do i5.

-'bn.1án:1 n~, Magistrát hl. m.
jaj~ potr~bné pre určenie výškr poplatk1.1 podľa skutcitnosti

Miestny ó.rad Bratislava Nové mestri, odd. -.;;-st. c1 investícií:

::;;, l. do

v zm~1sle § 5 odst. 7 zákCJn~ SNR ~- 3,1/199~:

·edmetnú stavbu je stavebník povinný zabezpečiť do1··iešenie

.luvného vzťahu medzi MČ BA Nové Mesto a prevádzkovateľom

.:avby, ohľadne parkovacích miest, vytvorených mestskou tasťo~\

:·enau orgnizácie dopravy na Šu~avcovej ulici.

~. OÚ Bratislava III., referát štátnej vodnej správy;

4.1. pr-·i

doby požiadania o

r·ealizácii stavby je potrebné dodržiavať vyhl.. č.

~~/1977 Zb. o ochrane povrchových a podzemnýr.h vôd,

4.2. do verejnej kanalizácie nie je povolené v~rpú~ťať látky,

~oré nie sú odpadovými vodami v zmysle f(analizaťného poriadku

.m. SR Bratislav)',

4-. 3.
~~ám alebo s nimi manipulovať.

OÚ Bratislava III., referát odpadového hospodárstva:

5„ i"

:driiavať

5.2.

(

6. 1.

v objekte nie je

pôy□dca odpadov je povinný pr·i nakiadani ~~ odpQJmi

ust. zJ.k. ť:.

:sko,šich predpisov,

SR Bratislavy úplné a pravdivé

povolené skladovať

238/1991

pôvodca odpadov je

kolaudaené rozhodnutie na

·Zb. o

povinný odovzdávať odpady rlM

--~s}:cdner,ie len fyzickým aleba pr·ávnickým,

--~nosť oprávnené,

odpadoch v

ktoré sú na

;-:nen:í

-\:út.c-,

v termíne do kolaudáciP- ~tavb)' pr·edložit'. doklady o

~~v~ati odpadov z realizácie stavby odberateľom op,ávenfm

·.,:.íada·ť s nim,
5.4. pôvodcovi odpadu sa nepovoruje odpad skl~dovať, tentc>

.... li'IL1sí hned' po v:1t·✓orerd odviest.' k odberateľovi.

-· OÚ Bratislava III., ~tátny okresný hygienik:

st~vebnik je povinný zabezPeťit.' účinné odvet1~anie

~'Jrtavej h~l~', zariadení. pre osobnú hygien1.1, plynovej kotolne

skladu.

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto:

7.1. stavebník je povin,1ý dod,~ať Platné nor·my a predpisy s

.~abitným zreteľom na ust. cestného zákona č. 135/1961 Zb. v

3



~není neskor~ich Predpisov, Všeobecne závazného nctr··. hl.a,. SF,

hl,rn. SR Bratislavy,

je potrebné vylútit:

~ásledne Prev~dzky zariad~nia r,~ okolité životné pr-osti~edie,

7.3. je Potrebne dokončer,ie jestvujúcej stavby z. Píl~tavby
do .31. 7. 1998.

8. Magistrát hl.m. SR Bratislavy, odd. cestného hospodárstva:
v

'iospadiwstva,

13812/0CH/1472/98/Bá-197.

Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povoleni. vydanom

Jbvodným u,adom Bratislava III. pod č.VÚF'-327-2136/89--J:ng.Šo-34

j~a t;.12.1989 sa nemenia a zostávajú v platností.

Žiadatelovi sa podľa zák.c. 145/95 Z.z, vyrubuje poplat~k

, sume 300.- Sk slovom tristo slovenskýr.:h korún,

?aplatený pred prevzatím tohto rozhodnwtia.

T1.1naj~i stavebný úrad

:3POí,:T, s. r-. o.,

-ozost:avanej stavby "Pristavb,:1 šporb::,vej haly F'.inniersk.;;,. --

Heydukové 6, Bratislava, o pcvo:.eni.e ~m8ny

-~9erského u í • Bratislava" na pare. č.

lové Mesto v zmysle§ 68 ods. 2 zák. t. 50í1976 Zb. v c.neni
11820/2, v kat. úiemí

-eskor1ích noviel a zistil, že uvedená zmena je mo~ná, j8j
-•·skutočne,, ŕrn

-ieprimerane ohrr,zené, abmr..dzené
~·ťastr:tkov konania,

práva a oprávnenia

k predmetnej zmene rozc>stavrlnej stavby sa v~•jcicjriJ.i:

Jkresn§ úrad BA III, odbor ŽP z hľadiska územného rozvoja,
a::>orJ ť. • 98/05186-150/153/RMf<,

rjratislava-Nové mesto Pod. ~.j.

C:,A

,-n.
N,

m.

Plnom

Mesto,

SR b1-a.tislava

výstavby

odd.

7.4.1998, Slovensky plynárenský priemysel, ~.p.,

inves·cicii dňa l.9.5. 1998,

pod č.. OŽP 8994/848/98 d~a

energetické

n:,zsahu

dan(: vo vyjadr,;,;,,nt zo dr"ia 7.7,i998,

nie

odd.

pod

závocly

~-1/P-·250200,0i-·-Mo/Má

sú

zn.

Hr-anitná

dŕ\a

negativne vplyvy ví,st~vby 2

POcl111ier,!,;y

O d ô v o d n e n i e : 

d !'la 7. 5. 1 9S'8,

DľKaD/Né-·624/98

14,

1 1. 2. 1998,

dŕ\a

VAi<,

odrí ,

s;:.,u.loč:nost.1.,

POd 7n.

21.n i

Mestský ľ.lt"'a.d

Star-461/98 zo d~a ~.3„ľ,98,i~U

5.::'-.1998.

pod

Zs
i:'..



B,-,.. tislava

Okresný

pod

ŠOH-9ci/ú313O/(i04/Fl d,,a 9.3.1+998, Okresný úrad BA Ill., odbnr
úrad

~n.

BA

2645/4022/98/Šr/Rm

II L, št.okres. hygienik

23. 4. l. 99FJ.,

pod

požiarnej ochr·any pod ť.

BA III., odbor ŽP pod ť,

P0-175/98 dna 18.3.1998, Okresný úrad

98/05140-150/152/t(KA d~a 15,4.1998,a

sp,-ávc:avia podzemných t~lekomunikatných zariadeni miestnej a

diaľkovej siete.

Vlastnikom predmetného pozemku a rozostavanej prístavby je

pc1dl!a výpisu z listu vlastníctva ~- 2382 hl.m. SR Bratislava -

Mestská časť BA i'lové Mesto.
1( žiadosti o predmetnú zmenu bola p1-iložená nájomná zml1iva

č. medzi prenajímateľom MČ Bratislava Nové Mesto, Junácka j_,

Br·atislava a nájomcom TIME SPORT s.r.□,
Bratislava, a to na dobu určitú do 28.9.2007. V zmysle tejto

zmluvy stanovil stavebný úrad dotasnosť stavby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že

navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Aktualizáci□L\ "93"

územného plánu hl.m. SR Bratislavy,

pre funkciu obtianskej vybavenosti, rozhodol stavebný úrad tak,

akQ je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u ~ e n i e ;

Proti tomuto rozhodnL1tiu môžu útastnici konania podať

od vo l art íe do 15 dní odo dl'\a jeho doručenia na t(rajský úrad v

Br-~.tislave, odbor životného

tunaj~i.eho úradu vo 2 podaniach.

(

·.-. \\
•· .:

... ' : -,. I
' ' •-. /
~,. .1 :~.1

'· .. ~ ·'
"'··~---~-..-,,~✓

prostn:~d.ia,

J. Stanislava 29,

ktorá toto územie L\rčuje

prostredníctvom

A>ad. arÄ.~=-
/ . vedúci .=r: životného prostredia

□k resn7j úrad Li ~ i_votného pr-ostr-edia

5
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!
Príloha 10

:.v···: ... ť
/.·•

R o z h o d n u t i e

·::~\. C.lkresn~'. l'._tr-ad l:lrč1tislava III., odbc-,, životnéh,:.J p:--c.,·.;;tTecli.i..\,,
. -~~ ~kn p1~1slu~nY stavebný úrad I. stup~~ v z;nysl~ § ~ ods. J,
\ ~tPism~ ·f/ záku NR SR č- 222/1996 Z.z. o organizácii miestľiej
:' .,f/-fi;,_~-tnej správy po vykonanom f,:.ola1_1d.aťnom kon an í podľa §§ 8:l "' 82
·_!ť,•·· zá.v„ t:. 50/1976 Zb. o úz emnom plér,ov.;.1,:1' ;, !o,i;~.vebľ)D,n pc;;-L:~dl·.. L,

./ď?lej i en stčtvebný z ákon z , v znen:! :;.é.k. ť. i03ii990 Zb., z ak .
~ •. · 262/1992 Zb.,zúk. t. 136/1995 Z.z., x ák , ť. í.99/1995 :.;;:.
~ zák. č. 229/1997 Z.z., rozhodujúc v 21ny~le ~st~nDVQ!iič, ~lč -~~
"' 43 vy h L, (:, 85/1976 Z.b. v znen,. ne;;;l-:on~:.'.i:h noviE•l

p o v o ľ u j e
stavb·ľ:

názov stavby:
'""-~mi·~sto ·stavby:
- pare. t. :

-- d ruh st<:1vb:,':

--l--=1 '
-+-

óťel. sté1vby:
stavebník~

u ž í v a n i e

"Prístavba športovej haly"
Pionierska Loger-ského ul.
podľa stavebného pov□le11i.a:11820/2, v kat.
úze.mí -N_ov~ -ľ'lestb

-· podľa geometrického plánt.1 ť, :5/2l1<:,1):
parc::.č. -11820/ó a0 11820/7 .
zmena dokončenej stavby - prístavba
nebytová - krytá budova pre ~port
TIME SPDRT FIT. s.r.o., J.Stanislava 29,
Bratislava

.~udľa overenej dokumentácie skutoé'.ného vyhotovenia st~-1by,
na dobu doťasnú. do 28.9.2007.

Podmi~nk~' pr-e L~2ivanie stavb~'•
1. Stavebnik bude LIZivať st~vbu v sól~d2 ~ tý;r.to ir·ozhocinuli,.i ..

:0:::: .. U2f.vanim stavby LrvalGt dod1"i-~i~tVi:li! pl~\trH:~ STt·.I tc::"'.1,:-., t:.!-.1:,1 -.;:..:.~/.\··
1:J.-

č\ jej pn"'v&d.::kc=1 negat:ťvr;e nevpl:ý-v,=<i. i na oko I j_e, ',.\hY t,oJ. _i_

Zč'.bezpeče,mé záujmy c:,c::hrany živc:,tnér,o pľ·ostredia, h:,,;ii.fčr,:',
zdravia a bezpečn□5ti osôb~ požiaľTí~j bezpe~:nc~;ti.

V pr:! p,:;,.de, ž c dar,é Či:Z€:/1llic1 nebude určené k inému •~1ť.e l.u rnó z e
:~t~vebník 30 dní pred Ltplynutím uvedeného termínLt, s Prilotenim

·' -~~ťfeb~~ch dokladov~ po~iadať o predÍ~enie doby utíva~lia~
.' ·, ' ... ' . ·. . .

O d ô v o d n e n i e : 

APLAN, spol.s r-.o., Royova 29/A, 831 01 Bra·tislava, k·i:a;-i
.z~•.st.L1·p,L\je stavebníko\ TIME SF'ORT FIT, s.r.o., J.Stanislava 29,
Br.atislava, pCJdal p:Ľ;;omný návt-h n~ vydanie kalaudac:néhc.i
r102hc,c\nL\tía ne. tt..tr,t~j~;í sta'v'G.~b:-,:;. ťll'-aci na st<:\VbLli 0F'ristcavba
športovej haly Picinierska Legerského ul. Bratislava" na

·:,P.o:?er,ikl,I parc.č. 111:.120/2, v kat. území Nové Mesto, kt□r-á bo la
p.-t:i•-,t.llená stavet.iným povolením ť.~. lJÚP-327-21.36/89-Ing. Šo-34- Z<J dr't.š!.

j_



•

.. 6, _12.1.989, r::ozliotlnut:í.e o povolení ~iiiE•ny n:i::cst<='-··,ci,n·,,_i ~;f:,\-..·t~,-
t;olo VYcíané c:lň;;, 9. 7.199ť::1 pod zn. ·;;:·a/0~5j39-·i50/15:1.--,:w·r", i·~;:•
·. 4-.kl<ä\i.fo: návr-·hu s;tavebný úrad zača l dri<=1 6. 7, 1.99·? kc

0
lau~;·11..,-,~

·.:-n,,1i1Je v ~mysJ.8 § 80 sb;1vebného z ákcn a , ;;poj„m<1_, '.::- (,s;·:·:ľ•:,,;,;
:, 1.,n,;,.n:,:rn a miť?stnym :.:isťovartl'.m. V_ýsledkom konč.,n:i_;;. ji~- pn.:;·i:0knl :-.:.,
•~ť'i..:;. 21„ 7, l999, v ktorom Siit kon~tai:uje, :!.iii.• bol; :::i.stt;mé :::i'.ť,,:\d;'
d ťl8dbrobky, ktoré bräni.li vyd.;:,niu k<Jl;tL(d,,11:::néhc) J'"Ll;-::·10ônLťl:i.,,:,., ŕJ.;.
x-M•~lacie uznc'.rnl!:!nic1 st.avebnik1::1 o orjsi.:rénení zavao , pokr,,,,::o·,·aJ.

.:.stav_ebný t'.traci v kolaudaťnom konaní. \/ prot.ol·:ol~• ::.: tui·1ot,::i
ú~·tneho ~onani~ spojeného s miestnym zisť11v~nim ~cl kanšt~tujE,
z~ bt,J.i spln~né Podmienky stavebného povol~nia, ako aj

_Podmienky Zfiinteresov;:,.nýc:h étť.;,.stnJ'.1-:.rJv i·:.□11,,,w,j_a_ ,.,_ d,-,; lcn11+::::,::;-.:.:•n:=iéno·.; šti:'d:ns;j ;;pr--áv;',

\,,' 1-··t,mc:i. k.ola'...ldBčného b:,na.nia n1-:boí.i. ··.,;,:r~e$.:,;,1L' ::L,,c:iiH;,
~~mietky t'.t~a5tn1kav konania •

. [totknuté orgány státnej správy;

:··.•.OÚ Br), III - odbor F'O dňa 23,8.199'7' PCid ;.-;n. PO-:.:i54ľ'."'i,1:-:. L'ŕi5. 7-. ::::. 2001 pod č. PO-SJ. /200:l.,

..:: .OÚ 'Bili III. - ~ t. okresný h~1gieni1-: poi:J t. ŠDH-'19II n:s,.::-ó/ OCtl :T; ,
,o dňa 10„9.1999, 3 d1~a 21,~.2001. po,1 č. ŠOH-2001/1~30~:61(H),J / JH,

iBP dňa 1~.2.2001 ijod t.v22i/26/20C::J.--JP3/Ing,0r,
·· iH,m,~st.o SF.: E:n„t:í.slc:wa, odd.ZP v ~.;1'.1hl,,,s~ie, pod c: 291i'::;"'.~:fl.:.:01,•.~;1,a ~:..:.1.11; 1200i

a · Mi.estn,, ť11-··ad Bratisl<ä1v-:1. Nové 1·•11,.'sti:, vy _i '"d1-1r.•,, /;\; .:1,:.
.. 'i'Ut.nkc,l,\.\ ;:'. kol ..i\Lli:Íé.\Čného k.ananičil, 2é\l.tj,;\)..i, !:, --::_'·.,·Í
,_.-;, i. iél!.Jdftčnéhu ro z ri□dľ,Lltia kladné st:;;.novis!,.:~,.

· ·stavebnf úrad zistil., že stavb~ bolel Ll':5kuto~nená pc;df0
;:okument~cie í•v~r~n~j v stav~bnom konaní.

f~ návrhu na vydanie koL:1Ltdac:nél10 rc)"'llndnut.:i.a boli pr;stL:pr,:.
,:;;<_:;1.oiené v~etl·:.y poža,dované doklad~, "' n.e:'✓i<!ne Sfné'",:.· ?.:
. : r·sd J. oien ie h dokl .;.HJ ov ·-1~,p 1:;, ,'"', ž r-::• '-t ~• :(·✓-,;,nim ',; t.,,1-..- l,:' 11.. ;:,: .. .i ,.

•-" w,:;;,: 1;,;i) ži vo i- ~• zd ľc1 v :i.e c>sôb, .:in_;_ z j_ vo i:r1 j; ,,re;,:;; ·i.: r-;;,u::i .i.•·?,

'·/:.::/,j.'ad,:im ;i.,, uvť,;-ciené dóvody e::t.:,vi:;bn} ,:.w.:1.c.i 1·..o::nc,,:::, .. ?_ ... ;;,... , _

;!~~ ~~i.~ výrok tohto kolaud~čného r·ozhodnutia.

P o u c! e n i e

J. > Proti tomuto 1-ozhodnutiu sa môžu úi:2:,sl:.n:í.c:i k,::;nan.i.-:1 ci,jvť:: ;:iľ

·do :l5 dn:! od dort'.ť'.enJ,~ n:1 f<rč1jsf:ý Úťčl.:l •• F.r·~~t.i.':.J.,,,.,.,::..: .·.:: ".. ,;•·
fivotného prc;str·edi~, prostrecl11ictv,~m tunajsiehu ,:11--6c,u ·.·o

.QYOch podaniach/§ 53 zák. ť. 71/1967 Zb. o spt-ávnor,; k0n~ľ'I :i /.

i.'.mr.•nt:1 v spósoLie '-·.ŽJ'.'.•,:.mi. .;;,, st.;:1vt;y, Povo.ie;in.:m tfmt□ rc-JzhocJnc.ľtl:,n
je Pr:{pustná len Po pr-edchádiajl'.lcom Dhlásení stav8bn~mu
~r~dL!, ktor-ý Q nich ,~azhodne, alebo nariadi nc;vé kc1laud2čn0
KC,t.arlie. Zmenu v uiivani. stavby, kto;~á je spojená so 2ill8ťl!Jlt
stavby, prerokuje stavebný úrad p1-j stciVGbnom konan:/ a !"0
jej d□konľ:er,i
z r~d·:ona/ ..

U1:f.Vč,nie stéc,vby v rozpor.,_, s koJ.auda~ný,,, ro.:hc;dnutl'.10 .,., u:'.í.\'":•.
nie st~Vb}

1
L0~ kolaudaťného ro~hodr;uti.,,, ,.,oki~j; j,é t:,k~, t•1:·-·
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{

hocinutie potr·ebné, je priestupok Proti ~;tavebnémL1 ~uriad~u,
z;; ktorý bude 5tavebn:O.: sanli.cic,ntwaný v zmysle p1~1sluťnych
ust~novení stavebného zákona.

1

Tľ~IE SF'Ol~ľ FIT, s,r.o,, J.
ktorého zastttPLUe AF·LAN,
Br<1tislav.;,

Na vedomi.e:

//)'.s->
JUDr.Ladislav Kostanecký

Poverený vedením
□dbartt ~ivotného prostredia

Okresného úradu Bratislava III

8tanislav2 29, 841
s.r.o.,Royova Lllica

05 Bn:d·.is Lavs ,
29/A„ c:31 01

r, .:.},::rajský úrad v Bri:ltislave, odbor ŽP, Staromestská 6,
-·814 71 En1t.islava

-:.;:. · ·Btar·osta i"IČ Nové Mesto, Junár.ka I, /TU/
•, 3, -G~;r-esný úrad Bratíslav~ III., odb. potiarnej ochrany, /TU/

4.. ··Ir,špektor"a bezpeť. priKe, Joze·fská 4, 812 91 Brati1:;lav~.
S. Okr·esný úr-ad B1~atislava ľľI., ŠOH /TU/
6. Gkr-~sný t'.u-ad Bratislava III., odbor k~t~str~ pre BA iII,

/TU/

3
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Nájomná zmluva č. 126/2019
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

doleuvedeného dňa, mesiaca a roku (ďalej v texte ako .zmluva") medzi:

Prenajímateľ.
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

(ďalej v texte ako „prenajímate/'")

a

Nájomca:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná v:

bankové spojenie:
IBAN:

mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
Prima banka Slovensko a.s.
SK 0856000000001800347007
2:241451
1212619

BZS Company, s.r.o.
Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov
Mgr. Leopoldínou Trutzovou, konateľkou spoločnosti
51 136 830
2120644031
SK 2120644031
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 124366/B
VUB
SK8602000000003895487553

(ďalej v texte ako „nqiomca··)

(ďalej v texte prenajímateľ a nájomca spolu aj ako „zmluvné .11rany")

Preambula

1. Mestská časť je, na základe Protokolu č. 63/1991 o zverení majetku Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto w dňa 30.09.1991 v podiele III, správcom
nasledovných nehnuteľností;

- pozemok registra "C" KN - pare. č.11820/13 o výmere 461 m2, zastavané plochy a
nádvoria, v k.ú. Nové Mesto, evidovaný na LV č. 2382, vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislavy

- pozemok registra "C" KN - pare. č. 11820/4 o výmere 504 m2
, zastavané plochy a

nádvoria, v k.ú, Nové Mesto, evidovaný na LV č. 2382, vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislavy

a výlučným vlasrníkom nehnuteľnosti:

- stavba - prístavba šporrove] haly - so súpisným číslom 10796 postavená na
pozemku registra „C-' KN pare. č. 11820/14, v k.ú. Nové Mesto, evidovaná na LV
č.5S10
(ďalej spolu len ako .nehnuteľnostirv.

2. Nájomca je výlučným vlastníkom stavby športovej haly so súpisným číslom 107i>?,
evidovanej na LV č. S770, v k:.ú. Nové Mesto (ďalej v texte ako „stavba"'), ktorá je
postavená na pozemku registra „C KN pare. č. 11820/13.

3. Uzatvorenie tejto zmluvy bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/11 zo dňa 26.03.2019 (ďalej len
,,uznesenie"), ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako priloha č. l.

4. Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje splnenie podmienok: na uzatvorenie
tejto zmluvy stanovených v zmluve o budúcej nájomnej zmluve č. 72/2019 zo dňa
29.04.2019 zo strany nájomcu, a to:
- predloženie výpisu z LV č. 5770 pre k:.ú. Nové Mesto, z ktorého je zrejmé, že

výlučným vlastníkom stavby je nájomca,
- úhrada dlžného nájomného zo Zmluvy o nájme č. 125/97 vo výške 63 933,78 EUR

spolu s úrokmi z omeškania vo výške 21 527,49 EUR ku dňu zaplatenia, t.j.
k 10.05.2019, a to v súlade s rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn.
25Ch/40/20l 6, právoplatným dňa 16.01.2019, vykonateľným dňa 22.01.2019.

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva
nájomcovi do odplatného užívania nehnuteľnosti uvedené v bode 1. preambuly tejto
zmluvy (ďalej v texte. spolu ako „predmet nájmu").

2. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu riadne a včas
nájomné v zmysle článku IV. tejto zmluvy.

Článok n.
Účel nájmu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu na účel prevádzkovania športovo
diagnosticko-regeneračného centra.

Článok III.
Doba nájmu

Nájom sa uzatvára na dobu určirú J O rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Článok IV.
Nájomné a úhrada za služby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ročná úhrada nájomného za predmet nájmu bude vo
výške 16.800 EUR (slovom: šestnásťtislcosemsto enr).

2. Zmluvné strany sa dohodli. že nájomné bude splatné mesačne vopred, vždy do 15.-tcho
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, vo výške 1400 EUR (slovom: tisícštyristo enr)
mesačne na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, s použitím variabilného
a špecifického symbo Iu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.



3. Nájomca uhradí alikvotnú časť prvého nájomného za príslušný mesiac, v lehote S dní
odo dňa účinnosti tejto zmluvy, v prospech účtu prenajímateľa uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy s označením variabilného a špecifického symbolu uvedeného v záhlaví tejto

zmluvy.
4. Za deň úhrady nájomného :;a považuje deň, kedy bolo nájomné v plnej výške pripísané

na účet prenajímateľa.
5. V prípade, ak sa nájomca omešká s platenim nájomného v lehote určenej v bode 2. a 3.

tohto článku, vznikne prenajímateľovi nárok na zákonný úrok z omeškania, ako aj právo
na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom Vlll, tejto zmluvy.

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou
písomného oznámenia o zvýšení nájomného za predme t nájmu v závislosti od úrovne
inflácie jedenkrát ročne. Nájomné platné k 31. decembru bežného roka sa zvýši o mieru
inflácie oficiálne vyhlásenú Štatistickým úradom SR, a to od OJ. januára nasledujúceho

roka.
7. Zmluvné strany sa dohodli. že nájomca si sám a na vlastné náklady zabezpečí všetky

služby spojené s prevádzkou a užívaním stavby súp. č. 10796 (prístavba športovej haly),

ktorá je časťou predmetu nájmu.
8. Nájomca za zaväzuje v lehote IO dni odo dľía účinnosti tejto zmluvy, zložil na účet

prenajímateľa, bezúročne, finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného, t.j.
vo výške 4200 EUR, ktorú je prenajímateľ oprávnený použiť v prípade dlžného
nájomného, prislúchajúcich úrokov z omeškania, zmluvných pokút, pre prípad
poškodenia predmetu nájmu, prípadných akýchkoľvek škôd na predmete nájmu
spôsobených činnosťou nájorncu, resp. tretích osôb, ktorým umožnil vstup do predmetu
nájmu, a to aj škôd voči tretím osobám v súvislosti s užívaním predmetu nájmu.
Uvedenú finančnú zábezpeku zloží nájomca na účet prenajímateľa na celé obdobie
trvania nájmu, a túto je v prípade spotrebovania jej časti povinný pravidelne doplňať,
tak aby stále bola vo výške 4200 EUR. Finančná zábezpeka bude po odčítaní prípadných
nárokov prenajímateľa vrátená nájomcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto Zmluvy.

Článok V.
Úhrada odplaty za užívanie nehnuteľností

Nájomca sa zaväzuje uhradiť odplatu za užívanie nehnuteľnosti za obdobie od 29.09.2017 do
dňa účinnosti tejto zmluvy, a to vo výške 1400 EUR/mesiac, na číslo účtu uvedené v záhlaví
tejto zmluvy, s uvedením variabilného a špecifického symbolu uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy, a to v lehote I S dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, inak táto zmluva zanikne
(rozväzovacia podmienka), pričom týmto preberá dlh aj za spoločnosť SQ-FIT, s.r.o.,
Legerského 3, Bratislava, IČO: 35 729 716, ktorá užívala nehnuteľnosti v období od
29.09.2017 do dňa nadobudnutia vlastníctva stavby nájomcom.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca je oprávnený a súčasne aj povinný užívať predmet nájmu výlučne v súlade
s účelom nájmu podľa tejto zmluvy, a to spôsobom a \' rozsahu stanovenom v tejto

zmluve.
2. Nájomca vyblasuje, že je mu stav predmetu nájmu známy, že je predmet nájmu v stave

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho preberá.
3. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu výlučne len na základe

písomného súhlasu prenajímateľa, ktorý podlieha schváleniu Miestnym zastupiteľsrvom

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade porušenia tohto bodu vznikne
prenajímateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške J .000,- EUR, a to za
každé jednotlivé porušenie.

4. Nájomca sa zaväzuje, že na časti predmetu nájmu, konkrétne na stavbe so súpisným
čistom 10796, vykoná minimálne nasledovné úpravy:

- rekonštrukcia šatni, spŕch a toaliet
- výmena omietok, vymaľovanie vnútorných priestorov
- rekonštrukcia, pripadne výmena vzduchotechniky
- výmena podláh,
(ďalej spolu len „úpravy").

Nájomca vykoná úpravy v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými
normami, a to najneskôr v lehote do 31.12.2020; prielom k predmetným úpravám
odovzdá prenajímateľovi bezodkladne po ich realizácii, všetky podklady- najmä:
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej cer:ifikácií, ako aj energetický

certifikát;
- revízne správy;
- záručné listy;
- manuály na servis a obsluhu;
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov;
- osvedčenie o akosti a korrpletnosti,
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov

a výrobkov,
- príslušnú fotodokumentáciu, a pod..
Ak v uvedenej lehote nájomca uvedené rekonštrukčné práce nevykoná, bude
prenajímateľ oprávnený zmluvu vypovedať v súlade s bodom 1. písm. d) čl. VIII. tejto

zmluvy.
5. Akékoľvek stavebné úpravy, rekonštrukčné práce alebo iné investície do predmetu

nájmu, vrátane tých. ktoré sú uvedené v bode 4. tohto článku zmluvy, je nájomca
oprávnený vykonať výlučne na základe predchádz1júceho písomného súhlasu
prenajímateľa udeleného starostom mestskej časti, a to po predložení projektu
a rozpočtu na uvedené práce, pričom tieto sa po ich realizácii stanú majetkom
prenajímateľa, a to bez nároku nájomcu na ich úhradu zo strany prenajimateľa. Nájomca
súčasne prehlasuje, že si po ukončení nájmu nebude uplatľíovať žiadnu protihodnotu
toho, o čo sa zvýši la hodnota predmetu nájmu.

6. Nájomca nie je oprávnený na predmete nájmu unúestňovať žiadne trvalé stavby.
7. Nájomca sa pri užívaní predmetu nájmu zaväzuje riadiť platnými všeobecne záväznými

nariadeniami hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
8. Nájomca je povinný v prenajatých priestoroch zabezpečiť plnenie všetkých povinnosti

vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi. Nájomca
zodpovedá aj za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v plnom rozsahu podľa
všetkých prislušných predpisov.

9. Nájomca je povinný vykonávať pravidelné kontroly a revízie elektrických spotrebičov a
zariadení nainštalovaných a používaných v prenajatých priestoroch v zmysle právnych
predpisov platných v SR ako aj v zmysle príslušných STN v stanovených terminocb.
Nájomca je povinný na základe požiadavky povereného pracovníka prenajímateľa
predložiť každoročne zápis alebo kópiu zápisu z týchto kontrol, odborných prehliadok a
odborných skúšok alebo revízií.



10. Prenajímateľ je oprávne·oý uskutoči\ovať kontroly predmetu nájmu a za týmto účelom
vstupovať do priestorov predmetu nájmu, a to po predchádzajúcom oznámení termínu
kontroly nájomcovi a v jeho prítomnosti.

11. Nájomca sa zaväzuje sprístupniť predmet nájmu prenajímateľovi v zmysle bodu 10.
tohto článku. Pre prípad hroziacej škody má prenajímateľ právo vstupu do predmetu
nájmu aj bez predchádzajúceho oznámenia termínu nájomcovi, o čom nájomcu
bezodkladne informuje.

12. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti so
zmenami na predmete nájmu uskutočnenými nájomcom alebo tretími osobami.

13. Nájomca je povinný predmet nájmu na svoje náklady udržiavať v stave spôsobilom na
dohovorené užívanie a účel a je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s udržiavarúm
predmetu nájmu a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa úhradu týchto nákladov,
s čim zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasia.

14. Opravy a údržbu vecí, umiestnených v predmete nájmu. ktoré sú vo vlastníctve nájomcu,
vykonáva nájomca na svoje náklady.

15. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré, v/na predmete nájmu, spôsobil on sám, jeho
zástupcovia, zamestnanci, zákazníci, splnomocnenci, alebo pozvané osoby a je povinný
takto spôsobené závady a škody vlna predmete nájmu odstrániť; ak sa tak nestane, má
prenajímateľ právo závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu
účelne a preukázateľne vynaložených nákladov.

16. Nájomca sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
nájomcom a tretími osobami, ktorým umožnil vstup do predmetu nájmu, na predmete
nájmu, a to v lehote 5 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Článok Vil.
Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi na riadne užívanie
a v stave, ktorý je nájomcovi známy a nájomca predmet nájmu v takomto stave

preberá.2. Zmluvné strany sa dohodli, že o stave predmetu nájmu a jeho odovzdaní a prevzatí
spíšu písomný protokol, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán
(ďalej len „preberací protokol"). Preberací protokol spíšu zmluvné strany v lehote 15
pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.

Článok VIII.
Skončenie nájmu

1. Nájom podľa tejto zmluvy končí:
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu
b) dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením zmíuvných strán v súlade s ust. § 679 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 40/1964
Zb.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien, ako aj v prípade porušenia

(1) ~äjc,mca JC opr.:m1tnY l~~iUpil nd 7J!tr\tľ) kaiyl.oľn,k. ak Ol"lla prcnaja-:.á vec odo,zda!ci., stave :1c111Xli.obilom fil dohudnu:\!'. atebc
oi)\~1.kul"Í\ :t:\IC ald,o al: M 11::1.ue eesjčr • bez :ťlho. :tby uijl,mo:1 p<,ru~il !,\'UJJ prn•im1o~f - ;1C'Sf'{'~c,bilw na (101t.-..inutč alc.10 ®"y1dé
uži,-;,mic, ak :-."l stane t1eupotrtbi:.::ľnn;1 .-.1ebo:ik (:;) mu odníme ?:1k;1 cnt' vecc U' i)y ..a tým z.maril účel alllJvy

(3) Prc.13jirn:ncľ mM:e kcdyknľ,·á odstúrH nd znl.1, y, ak nájor:1c:t n:t1)1'iek rlo;omnej, )'strahe uth a r-rc:najar.\ vec nlebn ak rrP' ut.h :m1.:
veci W:}m ~ptlsOOOm. t,: pr~ajiF.tatcfo,·i \?niU škoda akbo t.! l'ľll hrozi r.tlč,j ~,,d.:J.. Ak .\t:JdC o byt alebo ncby·.-.wý pri~tor, 1 V'žt:
rre:. 1:ijim.atcľ ,ic2.ndc;cipit' 00 zmtcvy. a< :új1>1:1ca. hoci upom.:nmý. nezaplatil ~pl:P.tľ n(1Jt>n-.:1e :i:1i do sril:l:no~i <faB,ie-hfl :1äj<mmi:ho. :1
ak JC w.,o doba "krar~a nkc1 tri mesiace. d11 troch mesecov. alebo akc; C1hľadoľ1 1\;I ,ra,'ťlpla.ne rozhoJ:u1ie rrís.lu~nčho orya.1J 1re~a

pr~:y:mi '-CC ''Y')ía:Jť.

povinnosti uvedených v čl. V1. tejto zmluvy, pričom ú,;inky odstúpenia nastávajú di'btu
doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmlnvnej strane. Pred doručením odstúpenia sa
zmluvné strany zaväzujú odoslať druhej zmluvnej strane písomuú výzvu s poskytnutím
primeranej lehoty na nápravu, nie kratšiu ako 10 dní odo dt'ía doručeuia výzvy druhej
zmluvnej strane,d) výpoved'ou zo strany prenajímateľa z dôvodu nespluenia povim1osti uvedenej v čl
VL bod 4 tejto zmluvy v dohodnutom termíne, a to s trojmesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

2. V prípade akéhokoľvek predčasného ukončenia tejto zmluvy nevznilme nájomcovi
právo na úhradu nákladov, investícií a pod., ktoré vložil do predmetu nájmn a po
ukončení nájmu nebude nájomca od prenajímateľa žiadať protihodnotu toho o čo sa
zvýšila hodnota predmetJ nájmu.

Článok IX.
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pisomuosti zo strany prenajímateľa alebo
nájomcu budú vyhotovené v slovenskom jazyku a považujú sa za riadne doručené, ak sa
doručia osobne, prostredr1íctvom kuriéra alebo dopornčenej poštovej zásielky, druhej
zmluvnej strane, oa adresu zmluvuej strany, ktorá je uvedená ako adresa sídla v záhlaví
tejto zmluvy, resp. na takú adresu, ktorú zmluvná strana oznámila prostredníctvom
písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

2. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak adresát túto odmietol prevziať. Za d.e,'í
doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia písomuosti adresátom. Ak adresát
nebol zastihnutý oa adrese určenej na doručovanie a zásielku si do troch (3) dní od jej
uloženia na pošte alebo odo dňa oznámenia kuriérskej spoločnosti o neúspešnom
doručovaní nevyzdvihne, považuje sa posledný det'í tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa
adresát o nloženi zásielky a jej obsahu nedozvedel. Ak bola zásielka vrátená
odosielateľovi ako ncdontčiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta zastihnúť na
adrese sídla a jeho iná adr~sa nieje odosielateľovi znárr.a a teda nie je možné písomnosť
doručiť, písomuosť sa považuje po troch (3) d.t'\och od. vrátenia nedoručenej zásielky za
doručenú, a to aj vtedy ak sa adresát o tom nedozvie.

ČlánokX.
Záve.-ečné ustanovenia

J. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, dodatky alebo prílohy k tejto zmluve musia by-ť
vyhotovené výlučne v pisomuej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami.

2. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnika a ostatnými všeobecne platnými a záväZnými právnymi

predpism:i.3. V prípade ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy ukáže alebo neskôr stane ueplatn)'Ul,
neúčim1ým alebo neaplikovateľným, platnosť, účiunosľ a vykonateľnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou
nahradiť neplatné alebo neúčinué alebo neaplikovateľné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného ali:bo
neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia.



príloha č. 1

4.

s.

6.

Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia sú
určené pre prenajímateľa a dve (2) vyhotovenia pre nájomcu.
Súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

- príloha č. 1 - výpis z uznesení zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 26.03.2019

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, v súlade
s ustanovením § 47a odsek J Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Bratislave, dňa: 14.06.2019

prenajímateľ:

V Bratislave, dňa: 05.06.2019

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

r- .-- ~
~
~.!t,

!•~t.~-
\..\'PIS Z ľZ.NESENÍ

z:o ;/. znsrulnutia
vliesmcho ✓a,tupitcľst,·a mestskej časti Bratislava-Nové \k,1n

kxnn9odit.i 26. 11i:1rt1 2019

nájomca:

mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.

starosta

12. 1\:l, rh llH schvalcnic U/J\ rcria 1-1nlu, J () buducej uajomncj /f'llll\c na prcnajom 'llíl\ b~ pn-.t~n ha
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1182014 :i pr\..'n•~J\111) lllUCllllo, regiqra ..ť·· K' p<.lľC. (: 1 H::?.o 13 a 11~10·4. \ ~-U. "r'\l! \k')1,1.

\ prospech ~pol,)~m,~ll B/S C.vmpan~ s.r.o.. Uajkabl-.á 18·,\. 821 OS Brati"ilíl\d
t /IICS„Jli(' .,,, 1

BZS Company, s.r.o,
Mgr. Leopoldína Trutzová, v. r.

konateľ

Po prerokovam programu miestne ,..,~1upitcľ-.,ho flľÍ.iuln 1.. bodom l:. 1-:~ uavledovné
U/11C'>i!lll3 :

04111 .\.lies111c L:1,1upi1<,ľstn
'\, s c h \ a ľ u j ť

u1:1h orcnic 11nh1\ ~ o budúce] 11:ijo111n\,~j 111du\ c: 1w pn:na_1om:
.:.t~,\ h) pri-.t,I\ bu ....pouoc ,.:j h„1!~ ~"-l :-upi,nym crslum I o-96 po-tavcuej na pozemku
rl!gi'tlnt l .. h.l\ r:m.:. C. 1 JX:?O, t.t_ \ 1-....ú. ,0\1,.' vlcsio, e,1dn\a11c.1 na I.\" ť. 5:dO \O

v la-anictvc nh:'>l!'lh.i:i Ca-,ti Brati-Juva-Novc Mc~10
po1c111l-..u n:,µ1,tr.1 ..c·· h.0. pare, "'· 118.:!lJ l J, o vymcrc 161 m... 1:a~W\.ané ph),;h~
.t 1iad, ,,rw. \ 1-..u. 'J,),é \ksh). t.'\ iJo, aného na 1 \1 č. :!38~ \ t) , la~tnk:t\ ľ 111:i, 11...-ll\1

mc...1.1 "-.R Bra11-,la, \ u \ -.prá, c mc~t:,1-.cj času Br:u1~l 1\ a~\.0\ c vlesto
pozemku rťt,i-.lra •.c·· KN pare č. 11820 ·L ,, , ymcrc ~04 111 . /{hUl\ ~,n~ plochv
11 nadvona. , ~ u ,o,é \1'..·5to. ~\id1",tnd1l-. na L\' C. ~38~ ,o \'la~tn1ct\c llla,,,,Jh\,
llh..',la '-)1{ llra11,13, \ .J , ,pra\ ť mcsi.:,kci ~a...ai llrmi,l .t\ a~'\m é \1cs10

: , p1<,,pcch ,p<1l<1(:,ll),1 i ll/<; t ump,111) ,.r ,, .. BJJ~als~a 18 !\. B1111isla, a. IČ"O: 51 136 S 1C
. na dobu un.:iUI IO rol..\l\ tl\JO d1)a uči11nns1i rcnli1ačncJ níjnmncJ ,mlu\)
. n,1 úl;cl pre\ i1d1_koq111 a ;porto, o~díagnostickú~rcgencrn!ného centra
; , ~ulade.., ,i--tano,emm ~ 9:i od:t 9 pism. c) 1ál-..ona Uk/1991 Ih. o 111aje1J..u ,')b,:i, znení

11cskorš1Ľh po-.:dpiso,. ako prípad hodn~ osobilného zrdcľa
: 1 dÔ\údu. 7("'

na pri:dmctť hlldt11.:d10 najmu ~ po,cmku f\::gi .... 1ra •.( .. K'\ pare č. 118::!0 IJ JI.! po,1~1\1.!na
-.tmba '\\) "llf)hn~·m il,hJ1n !071):. J..h.m:iJc \ ...,tJ(;thncj dúhe ,o \l::l':all11\.:I\\.' ~púlnčnosll ~()-fit
~.r.,,.. pri..:lllH ,púl~11~hť UL~ tumpuil) ~ ľ<.). 1\13 1;\1..jcm ojej t'Okllpcnic. '!c-hnuteľn,~su.
ktor...- n1~~1u b~ ť pre< metom budúcchú n:ljmu b..'lli prcn..tjnté :c-.pok1Čm1,1i S(.)-fit ,.ru. dn
:!8 01.J .;o 1; na 1.ikl.11.fc /mlu\: o nájm\.· ~ 1 :?5t97 ;1 1 icto n~hn1111.!ľ1H)!--li clo dne-inej <loh~
sp<lloCno~ť S<..)-lit '-.ft) Ull\O bct pd,ndw tiwlu a b-:1 udr,ku~ r:1 u11\aniľ

,,r.111.1 1
\YPh--ti ✓l /~ľ,l·'·

,'\t 1 /.l:-;oinutl.i \hi:,tnl"hV ~a:.1urit1!hha n,.:,bl-...-J i!.L,H ;}1,.111,l,l\j•'•~\I,! \k,1(1
l-c111,1n,,:h,1 .Ira 2<,J)J.~IJIII



ča,ť predmetu bud úceh o 1t:1Jlnt1 • ,ta\ha ,up, ... n.: L·i,ll, 10-'9<, JC 1cch1l\1logic~: spojeua -,n
...l,l\bou vupr ...111.. č1,lo 1 ()71)- ,o , 111,111kt, ľ „p1•l1...:m1\t1 "') Iii , 1.,1•• pn.:\1111 1,bc ,ta,h~
1,mM jeden celok. majú ,p\.,lo~n~ , ...tup., ,t:l\hc -upi-nc ~,c..l,1 1 fľ7()- ,a nadrnd,n loh,llla.
pl: no, :.l. elektrickú. 1-.:mJli,a~na prip{"'Ji..~ pre obe budov~. ,mno'.\latn:1 prť, ~tdA...a íiad1wj
, tychto budov 1111! j~ 1110/na ,, "n',jíin '\ta,chno-tel.'.hnick; 111 prevedením nie ..,ú ueto stav i>)
thJxls,,hcné n3 akykol'vck iný účel ako špc n, rekreačny -port a aktiv it} podporniucc
zdravie: stavba -upisné číslo 10796 je bez «tavby .::,Úpi:;nc cisto 10i97. ktora bude ,o
, la-uucn t: huduccho nnjomcu. samostatne ncv-. 11:iitcľn,l
pozemok par,:.~ 11 S'JO·➔ tvori bezprostredne t~f..t,lic predmciuy ch ,1.n icb
budúci nájor-ica uhradi 1.:i,ä1k; ~poločnC'-.,li 1')Q-tit ~ r.o '-nCi mest-kej časti BnllÍ<.:hna
,nvé \lť-;to. a 10 1 titulu súdneh« nvhndnuti~1 RohudJ..u Okrcsnch« "údu Omti,la,a fit 'P·
rn. 25Ch 10 '.!01(, právoplutného dňa H,.01.2019. ')''"'"teľnéhn dna 2'.!.01.'.!019. "'" nj
, titulu u7h(ma nchnurel'nosu het pr.nneho dô,odo (bc1d1ľ\.1,x.lnC Plmhatc1lh.:) odo dnn
,:';.').09 :!Ul„ d~) učinnosti rcnli1.ačm:j nitjonmej 1mtu,~
pn::najimanl! nchnuh.'ľno,ai h\1dl1 \)uii,,mť -..~ lu~nc na ~JX'lrh)\(1~rd,.rťaCn~ učcl ..t aJ..11, 11~
P("Óp<.m1júcc l'drnvie. tm J..tt,~ su ,,u11,anc dlhodnbo ní od roku 2001. a 10 ako ;portnq,
diagnu..,1td,o•n.·gt.:nli!r~1Cnl! ccntrnm pre \portmco, a1 ,in)l,,.u , l!n:111l1:-ľ

: ta 113iomnc: \to ,:'i.kt!: 1400 Eťt</mľsiac
. ,o p,"1ttn1i1..·nof..:

11111u'4\ o bucllccJ 11ajo11111c.17mim I.' hudc budúľÍm náJomcont rodpi,,m.'t, lchoh.! JO t.1111 odo
<lľia t;tll\alc11 a u,uc:>ctti3, mic:!ltnom Líl'itupit~ \t\ť
, pnpadc. 7c 1111111,a o budúcej nájt'lmnej zmlu,c nebude budúcim uájomcom \ medcm!J
l~hotc po(lp1~nná. tow u111cscnie strata plalnú,ľ
1111lu, a.._, huouccj 11ájom1u.:1 ,m luve budľ obsalwvuľ na~h.:do, né J)('d111il·11l..).

• rcí.1li1ačnú näjnmnll ,min, u bude 111(1/ne podp,~.ať ii/ p\,:
a.l pn.:dk,~1:ni v~pi,u, L\. 1 klorchn bud.: zrťJl1IC. ,c ,ta-.m1kt,m c..ta,h~ ,up1'>n.: Ci,hl

10-w", k.ti. \;o,\.' ~ksu,_ic..: Pudud 11;11011u:a 'l""llOCn,,,1 B/-.; ( ompn11~ -,.r.\,.
t,) úhrndť dlinčlw na_10mného 11, /mh,,) ,1 najme t 125 9- ,~, ,~;ki: 63 <>:,]."'R t:l H.

„polu „ un,J..m1 , tH11c~J..ania , n ,~ -.kc k.1 <.hm ,aphucnia. ~1 hl , :,,uladc ....ťlJ:-.udJ..,,m
Oi-rc,11ého ,udu Bralisla, ,, III. ,p. 111. 25(. b 10 2016 pľ,1\\>platll~m J.-1.1 16.01.20 l 'l.
, yJ..onatcľn\ m dila :!:!,01.2019

. rc.:nlil'a\!,;,1 11újomn:·, 1.mlU\a bude,\, ~,tran) huduccho n3.1om1.:l1 p0dp1,:111a ,u,nc-."-,lr, lehote.:
do 30.C)6 :!O i .J. inak ,mlll\ a ú buduCCJ najo11111i:j L1T1lu,c 1anif..m: 1 fl1/\ ;:1"'' ac1i1 1111tl1t1tl'llk,1 l

• ri::ili1aCnn n.j0nrná 1111tu,a h\ldt" oh,ah<\\t1ť r~u,ä,m.ici11 p,,dmh:nku., t,m. lľ na1\,mc;1
uhrJdt •1dplatu thc.:,dť,Hldnľ (\\xlha1t:nic) /:I u/1Hlllic.• llľhmneľnn:--ti Iii ,ľxh1h,c ,,d
:9.0Q :op ( xI uf..l\11(:i:n1a /mh1,) ,, najmr.; \., 1:!5 9""' u1~11,,1rcnc.1 "\" -;p,,lt•Cnri!lf,,u ""')~lit
....r.o.) do 1.h)a uCinno„1i nájumnťj lmh1,~. a to ,o ,~;le l~OU El R mťsia.:. uto•. ldwtc 15
tl111 lxlo di1a u.:innu-.ti najomncJ Lmlu,). inal.. nr1Jť)111ná 1mlu,a ,anil..ne

• n:ali,.aén:l 11;lj,..1mna zmluva hudc obsaho\'ať podmienku./,.; mt_1omt.:a ,:koní\ nu predmete
najmu mjnimalnc no5lcdo, né úpra,):

rckon~rrukcia ~a111í. ~pfch a toaliet
, ~ mcn<' ,1111it:tok. a,)rnaJ\n anic 1,,nllh1rn)ch pric,toro,
rckon;trukcm. r~-,p ,~mena ,✓duchrnci;:h1li~~
, ~ mcn, podláh.

prič,,m ,1 1;a\,ii1:ujc. ,c ~1lťkol\d„ sta, chnc llprn,). rd,.onslruk~né prace alebo lll\. un·c,,aicré
d,, prcJ111ct11 11:ijnrn 10 ,;tr::in~ nájomcu. mó,c nujomca , ) J..t,naľ kn po predclud,.:t_iúcom
pt'llllllh.'lll ,uhla,!.! prcn.1j11natcľa mldcncho ,t: ľl>~lrnn mc~l'i~éJ l!a,u. ~1 tP po prct.llnicn1
projcklll a nv1it.'l\;t11 1m mcJľnc prace. pnéom tieto :,H 1x1 ich rc.:ili1a~i1 ~tanú majctk,1111
prc11a1111111téľč'1. 1 h' he, nôroku nájom..:.u na kh uhradu 10 :-.tran~ prén:t_j11nmcľn n nitjP1nc:i

nehudc od pn.:nJJimatcľa J)<'/'ndo,·at od p„cnajim;Hcľa .iiadnu pmtih\hhwt, h1lH,. ,, čtl ...:i

J\ ~ ~ila hrdno\,l pr-edmetu 11,i,11m1. 11.1.iom~n , ~ J..nna ll\ cdt.'lh: n:kon,;truk~nc prát:i..' na,11u:.,lú1
, k•hotc li,) 11 l:?.10::!0. ;:1k., tnmto termíne U\ľtkné pr{1ce nc,)l,m:'1. hut\.' Jlľľll3ji111.1tcľ
,,pr-.1, nc11~ m\J,.'m11í1 1111!11\ u , ~ po,cdaľ, tro,imc„ačnc,i , ~ µll\ cdncj h.:hott:
• 1ia1011h..·a u,:11\ori ✓1Uh1\ u tl ptw-,u.•111 to< jk.ncdtHhli ,a ,t..txlu ,;p{hohcnú 11i1iom.:<1111 n.i

prcd111d..' 11a.1mu

B. ~ ,-. 1 n u m o c ií u j e
..;rnn„blU mt.·::,t..;kcj č.i"li 8rat1slaq1-\.o\c 'vkslV
on podp1"i rcali,.a~ncj n,\1omnej 1mlu\) po ~plnt.:ni podmicnol,., u,cdcn~ch , /Jllht\ť
t.l bt1du1.;~j 11ítjon1nc,i 1mlu,"
• 1,...-, 1' 1p, ·1111..:n,,i..

II- - ,,;,.,,~ / 1

Jl1 •ti

/1J0,1h ,,,

\I •i 1< 1Jul1 >..m,
\1.ir,,.11~

""lpra,n\,.,ľ ,iri-.u u1nc...~n1í'\ Oh'l"<H:t na f)..-fJd.:n1 "rt!:lt111atnom 11,.\tJi..:nc1ľ ob~,ah:ľm o\li\.·,tn~ho
urodu Bratr„lmJ~,l1,ť \k-.h' dfw Ot 0-1 ~019

Julia (\'nenkµ, d

-..c::d\lC3 ud1.fo)tni:i
orpni1Ji;r.;h1) JC\ Í~'l\4.IC '"'~' :11cf111
'.\.11,:.tťl(h:1u1.iJ11 lk.1\1\~\a•'•"·t" \lolú

,uan:i1
\',J~-t, ,t 1,1 ..,, ,1

111 1 1.1 .... 1Jn\Jl1..1 \h~· ... rn...-!1,, /,1~1up11ľl'...1,,11111:-.1- ,-.,; i.:,i..t, Br.111,l.1\.1• \,,\ ~· \1\.- ...:,1
L,,,,;111~h,1 Jn.i 2h.O~ 1nl\l

'\lr.Vl,I .\
\",l'l"'>-11 1\ /"1.ľ'1 I\I

.• , l.1.1~.1J11wi.1 \11.:,mi.:h11 /_;1•,tupllťÍ,tl:1 mi.:!-1•,lcJ (J,I! B1,1:.i..l.u,1-,,l\ľ \h:-11,
Í,,\·canch(• d(q .?h 1,J.~lll')
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PRÍPOJKY RIEŠENÉHO OBJEKTU:
-- .......... - - ........ - VODOVODNÁ PRÍPOJ<A. DL. ·i0.s n

- -+ - _. - AREÁLOVÝ VDOOVOD DN 50, Ol. 18 m

V$ o VODOMERNÁ ŠACHTA, H.I.TERIÁL ŽB, 1 KS

-•• >-- ••• >-- - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, DL. 9,1 n,
HATERIÁl PVC, ON 300

--- >-- - - - >-- - ARtÁLOVÁ KANALIZÁCIA, Dl. 41m,

ŠI O REVÍZNA ŠACHTA, 1 KS
Š1 O KANALIZAČNÁ ŠACHTA, 1 KS

-~- .,..,. - NH PRÍPOJKA PLYNU D1180,
DL. 50 m. MATERIÁL om

-- ~-~ -- PREliŽENÝ NTL PLYNOVOO DNIOO,
Ol BO m. MATERIÁL om

MATERIÁL PV(. DN 300

PRÍPOJKA NN, 1xlAYKYM8S.911,
DL. BS m

PRIS4 ISTIA[A ROZPOJOVACIA ;KRiŇA
SPI PRÍPOJKOVÁ SKJUŇA , •
ER [LEKTROMEROVY ROZVADIAC

SPEVNENÁ PLOCHA 20 ZÁMKOV[J BETÓNOVEJ OLAŽSY,
PLOCHA 255 m'

----- --------

I
I
I

±0,000 =- 154,20 nnrn Bpv.
DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO STAVU BUDOVY
ZOJPOVEOt,i PROJ!KTANT· AUTCl'S(Í KO!EK!ll:
lrljamPil\rl86c) !) •">,.achP~B(líllrlJ.Venritll13el01tlrg 1ch.irroiR.,;na
oor!@;nhpill;t'(ll\~ '9 \'~o-il3 (avj,111á, !llj.V,io,Ko'e,\ ", ;Tl )i,J ~)-;i:cr~. ~~- Jtdt Di1la Vaitd

V\J.Sll·IK'
M;gstr,I N. "l lR lilaMva

MltilO s:AVBl
11lA-~~NJVÍ.MlllO

0011~,ali lrzj h,:wllý

PARC!LAC..
11S2\1 14, li~/B 1132Ml,®(\'30

pb preject ~,o.

Blumentálska 2&. 811 07 Bratislava

~rJ,/l'WoV-. Š . fCRM T: ô.M
OBJEKT 'PORTOVEHO CENTRA, Pionierska ulica v Bratislave o1.'wÄ~ __10/-20-2~---_-

srJ?t:f, PO:
MIEm /YKR(S Č.. PAR,·
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Znalec: Ing. Marcel Šmotlák. PhD. číslo posudku: 95/2022

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočnfkov a prekladateľov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 370000 - Stavebnfctvo, odvetviach 370901 -
Odhad hodnoty nehnutei'ností, 370100 - Pozemné stavby, pod evidenčným číslom 9i537i.
Znalecký posudok je zapísanýv denníku pod čfslom 95/2022.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkovvedome nepravdivého znaleckého posudku.

4/Í/✓.::tít/itr
Ing. rlapľe1 Šmotlák. PhD.
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