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v Bľatislave dňa 24.ó" 2019

Odboľ maĺetĽĺovo_pľávny

V súvislosti s vydaním vodopľávneho
o súhlas k stavebnému povoleniu

Eľatis[avs[ĺý samospľávľry kľaj
Sabiľnovsľ<ĺ{ 6

Eratislava

Vyhavľrjel Maľunová s917 fiE0 80s
maľunova@svsngts.sx{

povolenia na vodné stavby si Vás dovoľujeme

a

V súvislosti s vydanim stavebného povolenia na stavbu obýná zóna Nová

Dedinka So 1.3.i vonkajšívodovoda apľípojĹy EtapaC a So l'4 kanalizŕ,cia Etapa

C, parcela číslo 181/1, rcžĺz,2261499,zzeĺli,izaĺzls,zz61630, 226l49a,2261492,2261509'

2261543, 2261544,2261545, 2261549, záussz, 2261553,2261556, 2261557, 2261560, 226156l''

2261564, 2261565 lru Dedinka pľi Dunaji'

BRÄTl$ĺ.Äľ$l('f $Äil$$paÁľilY (aÄJ

$2Ú $5 BRÁT!$LAVÁ 3$' $ABlĺl0Y$l(Á i{i, P.'J'riCIÄ l$$

D0ŠL0
DŇn: Ž 4 -$$- 2ff1$ án

Ev. č. záznamul

spĺsu:

VybavuioPľÍlohy;

požiadať

vodovod a pľípojky ohytná zóĺaa Novĺí dedinka etapa C

Za kladnévybavenie Žiadosti Vám vopľed ďakujeme

s ulctouĺ
,l_!ľ:"r.' -' -. ,,. l:r.i.{},

Ir''(i:
| ; ĺ.l..iiíóf

jl.' i1ĺi.id

DJ engineering s.r.o'

Krainá 23

900 42 Dunajská LuŽná

lČo: +lgz+ĺgg
lČ opH: st<zoz+145860
IBAN: 5K 24 0900 0000 0050 6265 A925

ľ'}.ĺ ĺ:



Ev' č' ráenamu

Č' spitu:

ffineeríng
BRATĺ$tÄY$KÝ $Äm*$pnÄVľ{Y KnÄJ

B20 05 BRATISĹ.A\jA 25, $AB|ľ{OV$|(Á 1fi, P0.$0x i0$

Bľatislavský samospľávny kľaj

odhoľ ĺnajetkovopľávmy flp.-Tŕr.' lĺ.a
{J

Sabinovská l ó

&

noŠL0
ľŇn: 1 5 -$7- Ľ{Jt$

Vec : obytľrá zóna l\ová Dedinka _ žiadosť o posúdenĺe PD a zriadenie vecného bľemena _

doplnenie podania zo dňa 24.06.2019

V súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu ,,obytná zóna Nová Dedinka, So

l.3'l Vonkajší vodovod a pľípojkaEtapa C a So 1.4 Kaĺa|izácia Etapa C" na pozemkoch reg. ,,Coo

p.č' I82lI, I82l2, 2261499, 226132, 2261275, 2261630, 2261490, 2261492, 2261509, 2261543,

2261544, 2261545, 2261549, 2261552, 2261553, 2261556, 2261557, 2261560, 2261561, 2261564,

2261565, k.ú. Dedinka pri Dunaji, okľes Senec, si Vás v zastúpení investoľa : Vestal Living s.ľ'o.,

Učitel'ská 15, 82I 06 Bľatislava, dovol'ujeme poŽiadat' o vyjadĺenie k predloŽenej PD pre účely

vydania stavebného povoleľria.

Zátoveň si Vás dovol'ujeme poŽiadď o nrajetkové vyspon'iadaníe a o zľĺaderrie vecnóho

bľermena na pozemkoch p.č. 18211 a'1'8212, ktoľé sú vo Vašom vlastníctve.

Za kladné vybavenie Žiadosti Vám vopľed ďakuj eme'

S úctou ]):

Pľĺiohy:

V Bľatislave dlia l1 19

DJ engĺneering s.r.o.

Krainá 23
900 42 Dunajská LuŽná

Vybavuie:

ii' ĺ; ':
ll.l l' '.

lČo: qlgz+ĺgg
tČ Úprĺ: sĺĺzÚz+t45&60
IBAN:5K 24O9OO 0000 0050 626s o9)5

820 05 Bľatislava 25

ybavuje: Mgľ. Maľunová, tel.0917 080 800
,,] maĺunolaĹDsysnet.sk:ý

ilt
,] i j ;'.ĺ'a)
/ Iiti j1r
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Prĺlohy

Zapĺsa V'Ô Rrlrr_e sn étĺcr súdtĺ"B A_l...

Vesta' Living, s'r'o'. Ucrtel'ská ]5,821 06 Bratislava
lČo 46 324 089 Dlc 2023337096 lC DPH: SK2023337O96 ve sta I

Ilvlľ{G

Bratislavský sa mosprávny kraj
Sabinovská ].6

P.O.BOX 106
820 05, Bratislava

V Novej Dedinke 25.6.2021"

@
Bŕĺĺ1Iĺ$Ĺ/tx/$ľ{ ý $É i]ľ#$pfiÄllľťy 

ľ{#ľtj
{j20 c5 t]'qAT/blÁVÁ 25' sÁ8ll\0V$lí;,{ 1 6, P0,$0)( ĺ00

a č 75B1B/B

\
DoŠLO
DŇR: ? $ _i]6_ effÍĺ

c spis ri

Vvbavuje

VEC
Vec: Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie formou uzatvorenia zmtuvy o zriadení
vecného bremena

Spoločnosť Vestal Living, s.r.o. so sídlom Učitel'ská L5,821' 06 Bratislava, lČo: 46324089 si vás
vsúlade s podmienkami uvedenými vo vyjadrení č.: 07697/2O19/PRA-7 zo dňa o5.o8.2o19
touto cestou dovol'uje požiadať o uzatvorenie zmluvy o zriadenívecného bremena (d'alej ako
,,zvB"), ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
povinného (Bratislavský samosprávny kraj) ako vlastníka zaťažených nehnutel'nostístrpieť na
časti zaťažených pozemkov v rozsahu vyznačenom V geometrickom pláne č.: L427/1'9:

a) zriadenie,]uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmenu, údržbu, opravu/
kontrolu, úpravu, odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu vedenia verejného
vodovodu; :

b) Vstup, prechod. a prejazd peši. motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním
poverenýmiosobamiza účelom zriadenĺa, uloženia, užívania, vedenĺa, prevádzkovania,
opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo
údržby vedenia verejného vodovod u;

a to v prospech oprávneného - Vestal Living, s.r.o. ako vlastníka vodovodu a objektov na ňom,
ktorý je súčasťou stavby ,,obytná zóna Nová Dedinka''. Uskutočnenie stavby bolo povolené
rozhodnutím oU-SC-OszP-2o20/00t250/G-1'L/Ke(2oIg/o14035) vydaným okresným úradom
Senec, odbor starostlivostĺo životné prostredie - úsek štátnejvodnej správy dňa 3L. o1'.2o2o,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 23' 07. 2o2o.

Vecným bremenom budú zať'ažené nasledovné pozemky vo vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja, nachádzajúce sa V katastrálnom území Dedinka pri Dunaji, obec Nová
Dedina, okres Senec:

Číslo
parcely

Register
KN

Por. číslo v časti
BLV

Spoluvlastnícky
podiel

Výmera v
m2 Druh pozemku

L82/r c L !r 4255 Zastavaná plocha a nádvorie
182/2 c 1. L/t L649 Zastavaná plocha a nádvorie



Vestal l-i'ĺing, s.r'o', UČitel'ská 15' 821 06 Bratislava
lČo: 46 324 0B9, DlČ: 202333z096 lČ DPH SK2o23337O96
Zapĺsalrá v oR okresného súdu BA l', oddiel Sro, vloŽka Č 75818/B

Jednorazová náhrada Za zriadenie Vecného bremena je určená podl'a znaleckého posudku č.

70 / 2021' Vyhotoveného lng' arch' lveta Horáková, znalcom z odboru: odvetvĺe pozemné
stavby a odhad hodnoty nehnutel'ností , v súlade s vyhláškou Ms sR č'492/2004 7' z' o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (d'alej len,,náhrada'')
nasledovne:

Všeobecná hodnota jednorazového odplatného vecného bremena vyplývajúceho z
obmedzenia výkonu vlastníckeho práva k časti pozemkov parc.č. L82lt a L82l2 v KNc v k.ú.
Dedinka pri Dunaji, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby vodovodu vrátane zariadení
súvisiacich a potrebných na ich prevádzku, na základe vydaného povolenia pod č. ou-sc_
oszP -2020 l ooLzso ĺ G-L1- l Ke(zotg l oL4o35|, j e s p o l u 2 03 €.

Návrh ZVB Vám zasielame v prílohe tohto listu

V prípade požiadavky na doručenie návrhu ZVB elektronicky, resp. za účelom urýchlenia
vzájomnej komunikácie vo veci uzatvorenia ZVB, nás kontaktujte na e-mailovej adrese
gerek@vestal.sk alebo na tel. čísle +42L goL77L77L.

S pozdravom

a2
vestal
ttvrN0

Vestal Living, s.r.o.
Ucilglska 15' 8'l 00 tsÍ.tlsliva

lČo:4Íj iJ24 0ĺi3 ue: 202333709ô

lC DPH: SX2023337094

ww!e.veslal.sk

Vestal Living, o
lng . Peter G konatel'

Prílohy:
L.Zmlu na
2. Geo

denívecného bremena
plán č. 70l202L (Lx originál)

3. Znalecký posudok č. L4z4/79 (Lx originál)
4. LV č. 636
5. R o z h o d n u t ĺ e č o U - S C - oszP _2020 

/ 0o t25o / G - 7I / Ke (20 L9l0 1 40 3 5 )

6. Umiestnenie stavby - ortofotomapa
7. Vyjadrenĺe BSK - vyjadrení č.:07697 /20L9/PRA-7
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G€ome|rický plán ie podkĺädom na právne úkony, kád'Údaje doterajšieho sĺavu výkazu výmeĺ sú zhodné s Údajmi platných výpĺsov 2 kalästía nehnutelnostĺ

Kŕál

Bratislavský

UNTES

Senec Nová Dedinka

obec

Kát.
ÚzsmE Dedinka ori Dunaii 3o/2aí9

iĺslo
rlánu zs-xvlt-22-14

Mapový
lisl č.

Vyholovit€l

KlinBau, s.r.o,
Harská 1A

831 02 Bratisĺava
klinoÝsky@klinbau'sk

tČo: 45 700 818 G E o ME T RI C rÝ ľl Á N :z',l.:#t::,'. ; Í' ?;;: ľ f :; : " ^ " "
Vyhotovil AuioÍizačne ov€Íĺl ílQ. Peteľ lJ.r:ixiir.'Uradná oveŕil

Meno:

22.7.2019
Dna:

lng. Lívia Lengvelová
Meno:

na Elena Baťová
- 2 -08- 2019 I

Nov0 hÍanlce 0oll v pľiľod6 označ€né

neboli označené
Záznam podmbného merania (meÍačský náčrl) č.

906
$jŕadnÍce bodov oznEčeíých éĺs|ami á ostatné reraéské udaje sú
!ložoné vo vŠsobsnoi dďumentácll

{

Ar

J{- ,ri
( qĺ

*

Uladne ov6r€né podla s 9 zákona NH sR č' 2'l5l1995

; ri{l

!r.

z,2' o geodézii a

;lž e} 1
; ";

Ó

t'č. 6'50 _ 1997



VYKAZ VYMER
Nový stavZmenyDoterajší stav

Čísĺo Druh
pozemkuVýmera

PK
vloŽky

parcely
VýmeÍa

kód

Vlastnĺk,
(iná opráv. osoba}

adrgsa, (sĺdlo)

od
parcely
číslo

mt

ha m'

Diel
čÍslo

k
parcele

Ôíslo
m'

Číslo
paícely

Druh
poz€mku

LV PK KN ha m'

ó36

63ó

t82/t

182n

próvnyje totožný s registront.

CW I

Vyčhlenie rozsahu vecného bremena

42sS

t649

xast.pl.

zast.pl.

r82/t 242 182/1 4255 sast.pl

182n ló49 zasĺ-pl.

Doĺeľajší

Doterajší2 182n .l

,),

22

5904 24ó 5904

cez pozeĺtlql ľegis", 

r ""( 
u,, rľ a p.č. I82ĺ2 , ,i*o",*n|,,'|ch ĺ prospech 

,Vesĺal 

Li'itts, s'no' 
l l

Izgenda: kótt spôsobu vyu!ívania 22 - Pozenok. na klorom je poslaĺ,eluí ittžinierska slavha - cesl,kl, miesnn a účelot'ti kotttwikácia, IenttÍ cesta, politd cesta,

chodník, nekryté a iclt súčasti

t č' 6.76 / 1997
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Úrad geodézie, kaŕografie a katastra SIovenskej republiky

výps z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTĺ
Vyrtvorené cez katastrálny portálOkres: Senec

obec: NoVÁ DEDINKA
Katastrálne územie: Dedinka pri Dunaji

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

08.07.2021
1O:4O:32

výpls z LlsTU VLAsTNĺcTVA č. 636
Čĺsŕ,a; M AJ ETKIVA Po D yTATA

PARGELY registra "c" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ' p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch'n.
'l75l 22 396 ostatná plocha 34 2
'l75l 27 311 ostatná plocha 34 2
'l8'll 1 8518 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,501
1811 2 770 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,501
í81/ 3 17 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,50,|
1821 1 4255 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,5oí
1821 2 '1649 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,50ĺ
1821 3 294 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,501
'l82l 4 139 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,50'|
1821 5 5444 zastavaná plocha a nádvorie 22 2 ,50,|
2271 1 3387 zastavaná plocha a nádvorie 22 1 ,5o1
2271 2 í38 zastavaná plocha a nádvorie 22 1 , 50'|
283 3898 zastavaná plocha a nádvorie 22 1 ,501

Legenda:
Spósob využívania pozemku :

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnĺk, nekýé parkovisko a ich súčasti
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba s!úžiaca lesnému hospodárstvu

D ruh chráne nej neh n utel'nosti :

501 - Chránená vodohospodárska oblast'

Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

Čnsŕs: VLASTNĺCIA lNE IPRAVNENE osoBy
Por' číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (čq a Spoluvlastnícky podiet

ml'esÍo trvalého pobýu (sídlo) vlastníka

ÚčastnÍk právneho vzt'ahu: Vlastník
1 Bľatislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bľatislava, Psč 82o 05, 1 /'|

SR
tCO: 36063606

Tĺtul nadobudnutia Neknihované,ll.etapa - vz 86/89
Titul nadobudnutia Zriad'ovacia listina č. 5854/M-95
Titul nadobudnutia Dohoda o prechode majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z vlastníctva štátu v

správe Slovenskej správy ciest na Bratislavský samosprávny kraj
Delimitačný protokol, 2437 106

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-5580/16 zo dňa 20'7.20'16
Titul nadobudnutia Kúpna zmluvaY4003l2o'l7 zo dňa 10.7.2o'l7 , pvz'l83l17

Informatívny vtýpis 112 Údaje platné k: 07.07'2021 í8:00



Čnsŕ c: Ťencuv
Por.č.:

1 Vecné bremeno - povinnost'strpiet'uptatňovanie práv prevádzkovetel'a produktovodu SLoVNAFT, a.s. v
rozsahu podlä Geometľického plánu č. 17'llo8 ( KN-E parc. č.í81,182), v súlade s $'l0 zákona NRSR č.
656/2004 Z.z. o energetike, 2.41 55/08.

1 Vecné bremeno - povinnost'strpiet'uplatňovanie práv prevádzkovetel'a produlĺtovodu SLOVNAFT, a.s. v
ľozsahu podl'a Geometrického plánu č. 72115 ( KN-c parc. č. í82), 182l'l,18212,18213,18214,18215 /podl'a GP č.
29/í5' č.ov. 1299115l v súlade so zákonom č,.251l'l2 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov,
Z46321'15, pvz282115

í Vecné bremeno - povinnost'vlastníkov/spoIuvlastníkov pozemku p.č.227 l22?11,227t2 podl'a GP č. 29/15, č'ov.
1299/1S/strpiet'právo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako oprávneného z vecného bremena zriad'ovat'a
prevádzkovat'verejné siete a stavat'ich vedenia na dotknutých;
- s výkonom práva vecného bremena sú spojené oprávnenia vstupovat'v súvislosti so zriad'ovaním,
prevádzkovaním, opravami a údÉbou vedení na nehnutel'nosti a vykonávat'nevyhnutné úpľavy pôdy a jej
poľastu, najmä odstraňovať a okliesňovat'stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnost'a spolahlivost'
vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, aIebo užĺvatel'pozemku., z-76'12ľ15, pvz29l'l7

1 GP č. 95/í6 zo dňa 24.10.'t 6, č. overenia 2375116, č. zPMz 0776, v4oo3/17, pvz 183117

lné údaje:

'l GP č'2454108 zo dňa 8.'l2.2008,z4155lo8
'l oprava výmery x44l15
1 GP č. 29115 zo dňa 28.7 '15, č. overenia 1299115 , č,. zPMz 0700, v-2610/,16, pvz 254116
ĺ Rozhodnutie o vyňatí č. oU-sc-PLo -20'17l'l'l4Blstr zo dňa 26.5.2017 , z-3343l'l7 , pvz 'l60t17
1 Rozhodnutie o vyňatí č. oU-sc-PLo-2o18l1272lslr (oU-SG-PLo-2o17/16o't/str) zo dňa 13.3'2o't8, R.483/18, pvz

90/í8

Poznámka:
Bez zápisu.

lnformatívny qýpis 2t2 Údaje platné k: 07.07.202í í8:00



Znalkyňa v odbore Stavebníctvo: odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnutel'ností lng
arch. lveta Horáková, bytom Palĺsády č' 42,8tL 06 Bratislava
tel. : 0903246030, iveta.horakova @gmail.com

Zadávatel': Vestal Living s'r.o., Učitel'ská 15, 82106 Bratislava

číslo spisu/objednávky:

ZNALECKY POSUDOK
č.7o l 2o2L

Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázového odplatného vecného bremena
vypl'ývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho práva v ploche dielu 1 k pozemku parc' č. I82lL
a dielu 2 k pozemku parc' č. L82/2 v k.ú. Dedinka prĺ Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, z

dôvodu uloženĺa vodovodu a práva Vstupu za účelom opravy a údrŽby vrátane zarĺadenísúvĺsiacich
a potrebných na ich prevádzku

Počet strán ( z toho príloh): 37 (24A4)

Počet odovzdaných vyhotovení: 3



2

!. UVOD
t. Úloha znatca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť znaleckým odhadom všeobecnú
hodnotu VB na častí pozemkov parc.č' I82/L a 782/2 v KNC k.ú. Dedinka prĺ Dunaji ku dňu
ohodnotenia podl'a Vyhlášky č. 492/2004 7.z' o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov
2. Účel znaleckého posudku: podklad k uzavretiu zmluvy o Vecnom bremene
3. Dátum, ku ktorému je posudok Vypracovaný: 28'05'202L
4. Dátum, ku ktorému sa nehnutelhosťalebo stavba ohodnocujez29.05.202L
5. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:
a) podklady dodané zadávateľom
1. Podklady na vypracovanie posudku:
- Geometrický plán č. 30/20L9 overený katastrom pod č' I424l79 z o2.o8'2oL9
- BsK, stanovisko pod č. 07697/z079/PR^-7 z 05.08.20L9
- Stavebné povolenie vydané okresným úradom Senec pod č.oU-Sc-oszP-2o2o/0oL250/G-
77/Ke(2oL9l01403s)
- Situácĺa - definitívny stav uloženia
b) podklady získané znalcom
- výpĺs z listu vlastníctva č. 636 k.ú. Dedinka pri Dunaji, zo dňa 28.o5.202L
- Ústne údaje zadávatel'a o nehnutelhosti
- Vlastné poznatky o podmĺenkach v mieste nehnutel'nosti
- Archív znalca
6. Použité predpisy
- Vyhl. č' 49z/2o04 Z'z. o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku v zneníneskorších predpisov
- Zákon č. 38z/2oo4 Z.z', o znalcoch , tlmočníkoch a prekladatelbch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č.22812018Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon č'382/2004Z.z.oznalcoch, tlmočníkoch a

prekladatelbch a o zmene a doplneníniektorých zákonov, v zneníneskorších predpisov
- Vyhláška č. 49L/2o04 Z'z o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre

znalcov, tlmočníkov a prekladatelbv v zneníneskorších predpisov
- Zákon č 50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení

neskorších predpisov
- 7ákon č' 4o/L964 - občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- 7ákon č. L62/7995 Z.z' o katastri nehnutelhostí a o zápise vlastníckych a iných práv

k nehnutelhostiam v znení neskorších predpisov
- Územný plán mesta
7. Definície posudzovaných vel|čín a použitých postupov:
Podl'a vyhl. Ms č' 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, podl'a prílohy 3, oceňovanie
nehnutel'nostíje možné k výpočtu všeobecnej hodnoty nehnutel'nostĺ pristúpiť spôsobmi ( postupy
výpočtu):
- porovnaním
- výnosovou metódou ( pozemky)
- metódou polohovej diferenciácie
Výber vhodnej metódy vyberie znalec.

Znalec\ý posudok č' 70 / 202l
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Pri použití metódy polohovej diferenciácie pozemkov, tie sa delia na skupiny: pozemky na
zastavanom územíobcí, nepolhohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného územia obcí,
pozemky v zriadených záhradkových osadách a pozemky mimo zastavaného územia obcí určené
na stavbu.
obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnutel'ností na bývanĺe alebo
rekreáciu môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce
(mesta), z ktorejvyplýva zvýšený záujem.
V prípade záujmu o iné druhy nehnutel'ností (napríklad priemyselné, pol'nohospodárske využitie)
okrem pozemkov zriadených záhradkových, chatových osadách a hospodárskych dvoroch
pol'nohospodárskych podnĺkov môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z

východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem'
V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách a

hospodárskych dvoroch pol'nohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú cenu
do 5o%z východĺskovej hodnoty obce (mesta),z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch
sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem.
Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohl'adu možného prĺameho napojenia cez
vlastné, prípadne obecné pozemky (napr' komunikácie). Hodnota koeficientu V odporúčanom
intervale je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.
Povyšujúce a redukujúce faktory možno použiť ĺba v prípadoch, ak už nebolĺ zohl'adnené vo
východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch.
V prípade, že sa faktor nevyskytuje, koeficient povyšujúcich alebo redukujúcich faktorov je L.

Pri výpočte všeobecnej hodnoty porovnaním sa hodnota zisťuje porovnaním oceňovanej
nehnutel'nosti s nehnutelhosťami, prĺ ktorých sa v danom mieste a čase už zrealizovali prevody a

sú od týchto úkonov dostupné podklady na porovnanie (kúpne zmluvy, rozhodnutia súdov,
exekučné rozhodnutia, výsledky konkurzov a znalecké posudky, na základe ktorých boli prevody či
prechody vložené do katastra nehnutel'nostĹ d'alej ponuky realitných kancelárĺí). Pri výpočte sa pri
výpočte používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch stavieb alebo
pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku ].m2 s prĺhliadnutím na odlišnosti
porovnávaných stavieb a pozemkov. Podklady na porovnanie ( doklady o prevode alebo prechode
nehnutel'ností, prípadne ponuky realitných kancelárií )musia byť identifikovatel'né' Pri porovnaní
sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimorĺadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi
predávajúcim a kupujúcim, stavtiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod.)
vÝĺrlosovÁ HODNOTA : odčerpatel'ným zdrojom sa rozumie ročný disponĺbĺlný výnos z využívania
nehnutelhosti formou prenájmu, stanovený spravidla z uzatvorených nájomných zmlúv. Ak sa
výška nájmu nedá zistiť pre nedostatok podkladov napr' nie sú v čase ohodnotenia prenajaté,
vychádza sa z nájomných sadzĺeb, ktoré sa pri riadnom obhospodarovaní majetku dajú trvalo
dosiahnuť' Vypočíta sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov na využívanie nehnutel'nosti
(prevádzkových, správnych nákladov, nákladov na údržbu a pod.) znížený o odhad
predpokladaných strát výnosu z nájomného s ohl'adom na typ majetku, jeho polohu, využitel'ností
a pod' Náklady na využívanie nehnutel'nosti sa spravidla určia podl'a predložených dokladov,
najmä platobného výmeru na daň z nehnutel'ností, poistnej zmluvy a pod., prípadne odhadom z

východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu s ohl'adom na vel'kosť majetku a predpokladanú
výšku pri jeho riadnom obhospodarovaní. Do nákladov sa nezahŕňajú náklady, ktoré sú

Znalecký posudok č.70 / 202l
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nájomníkom platené osobitne, alebo náklady, o ktoré je znížená sadzba nájomného použitá pri
výpočte hrubého výnosu'
Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnutel'ností a stavieb, ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali
dosiahnuť na trhu v podmienkach vol'nej súťaže, pri poctivom predaji, ked'kupujúci aj predávajúci
budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z prĺdanej hodnoty. Ekvivalentným
pojmom je trhovó hodnota.
Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú
stavbu nadobudnúť formou výstavby včase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
Ekvivalentným pojmom je reprodukčnó obstaróvacia hodnota alebo novó cena' V zmysle
medzinárodných ohodnocovacích štandardov sa jedná o princĺp nákladoveho určenia hodnoty'
Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov
z využĺtia nehnutel'nostiformou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.
8. osobité požiadavky zadávateľa: stanoviť všeobecnú hodnotu jednorázového odplatného
vecného bremena častí pozemkov stanovené geodetom

II. POSUDOK
1. Všeobecné údaje, ktoré obsahujú najmä:
a} v'ýber použitej metódy:
Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie podl'a platnej vyhl. MS č.

492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, príloha 3, programom HYPO verzia 19.00
b) vlastnícke a evidenčné údaje:
sú uvedené na výpise z čiastočného LV č. 636 v prílohe posudku a to:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 1.6,82o 05 Bratislava, v podĺele 1/1
1.3 obhliadka a zameranie nehnuteľnosti: predmet posúdenia bol obhliadnutý dňa 28'05'202L
L.4 Porovnanie technickej dokumentácie so skutkov'ým stavom: porovnaním popisných
a geodetických údajov katastra nehnutel'ností so skutočným stavom nebolo možné v teréne
jednoznačne určiť
1.5 Úaaje katastra nehnuteľností: porovnanie popisných a geodetických údajov katastra
nehn utel'ností sú v sú lade.
1.5 Vymenovan ie jed notlivých častí nehn uteľnosti :

a/ pozemokp'č.L82/L'zast.pl. ocelkovejvýmere 4255mz,diel č'1podl'aGPovýmere242mz
b/ pozemokp.č.782/2, zast. pl. o celkovej výmere !649 m2, diel č. 2 podl'a GP o výmere 4 m2

1.7. Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
nie sú známe

2. STANOVENIE VSEOBECNEJ HODNOTY
a| Analýza polohy nehnuteľností:
Predmetom ohodnotenia sú pozemky reg. KNC p'č. L8z/L a p' č.182/2 k.ú. Dedinka pri Dunaji,
mimo zastavaného územia obce' V rámci obce Nová Dedĺnka sú pozemky situované na okraji
obce, zahrnuté ako komunikácia s umĺestnením technickej líniovej infraštruktúry v rámci

Znalecký posudok č. 70 / 202l.
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novobudovanej kobercovej Výstavby rodinných domov. Ťarchou na posudzovaných parcelách je

u miestnenie kom unikácie s tech nickou i nfraštru ktú rou.

Platný Územný p!án obce Nová Dedinka, zmeny a doplnky 2004

3
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b I Analýza využitia nehnutel'ností:
pozemky sú a budú užívané v súlade s územným plánom obce
c| Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností a závady viaznuce na
nehnutelhosti a práva spojené s nehnuteľnostbu: bude zriadené vecné bremeno spočívajúc v
povĺnnosti vlastníka parc'č' I82/t a L82/2 k'ú. Dedinka pri Dunaji strpieť právo uloženia
vodovodu, kontroly, opravy, úpravy a údržby vedenia v prospech BVS v šírke stanoveného
ochranného pásma diel 1a 2.

z.t.L METÓDA PoLoHoVEJ DlFERENclÁcIE
2.L.l.t PozEM KY PoLoHoVoU DI FERENclÁclou
lde o pozemky reg. KNC parc. č. L82/I a L82/2 k.ú. Dedinka pri Dunaji evidované na katastrálnej
mape, v registri parcĺel ,,C", ako zastavané plochy, ktoré sú zastavané komunikáciou s dial'kovými
spojmi na hranici so zastavaným územím obce podl'a UPN. Jednotková cena pozemku
v posudzovanej lokalite je dlhodobo konštantná, bez zistenia bliŽších podrobností
o posudzovanom pozemku (neprimeraných pohnútok ako je skutočnosť posudzovaných
pozemkoch určených pre dopravnú infraštruktúru obce)' Metóda polohovej diferenciácie bola
zvolená ako dostatočne pružná a vhodná metóda pre pozemky v obcĺach. Východisková hodnota
3,32 €/ m2 je uvedená vo vyhláške (klasifikácĺa obce) podl'a počtu obyvatelbv (obec do 5 000
obyvatelbv).
Pozemky sa nachádzajú v zábere pozemkov v platnej Územnoplánovacej dokumentácie obce.
Pri uplatnení koeficientov boli zohl'adnené najmä tieto skutočnosti:
Koeficient všeobecnej situácie - územie zahrnuté územným plánom obce
Koeficient intenzity využitia - parcela pod komunikáciou č.1065
Koeficient dopravných vzťahov _ parcela s komunikáciou č' L065
Koeficient obchodno_priemyselnej polohy _zona rodinných domov so zázemím
koeficient technickej infraštruktúry pozemku-novobudovaná technická ĺnfraštruktúra v rámci lBV
Koeficient druhu pozemku - zastavaná plocha
Koeficĺent úci a redu i-bolu atnený redukujúcifaktor s VB cesty a líniových stavieb

Znalecký posudok č.70 l 202I
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2.L.LĹk.ú.

Obec:
hodnota

ks
koeficient všeobecnej

situácie
kv

koeficient intenzity využitia

ko
koeficient dopravných

vzťahov

lnformatívna kópia z mapy

Novó Dedinka

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvatel'ov, priemyslové a pol'nohospodárske
oblastĺ obcí a miest do 10 000 obyvatel'ov

2. - inžinierske stavby, chránené ložiskové územia

3. pozemky v samostatných obciach, odkial'sa možno dostať prostriedkom
hromadnej dopravy alebo osobným motoroým vozidlom do centra mesta do
15 min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez možnosti využĺtia
mestskej hromadnej dopravy
2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenostĺ (obchodná poloha a

0,90

0,90

0,90

Parcela Dľuh pozemku Spolu výmera [mz] SpoIuvlastnícky podiel Výmera [mz]

1.82/1 - diel I

IB2/2 - die|Z

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

242,00

4,00

L/1

L/7

242,00

4,00

Spolu qýmera 246,00

označenie anázov
koeficientu Hodnotenie Hodnota

koeficientu

kľ

Znalecký posudok č.70 l 202l

1,45



1,15

1,00

0,75

NO HODNOTA POZEMKU

VYHODNOTENIE
Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€]

parcela č. 1B2l1 - diel 1

parcela č.7B2/2 - diel2

242,00 m2 * 3,03 €,/mz * L/1

4,00 m2 * 3,03 €/mz * I/1
733,26

T2,L2

Spolu 745,38

3. NÁJoM PozEMKoV
Jednotková všeobecná hodnota pozemku je vstupný údaj pre výpočet ročného nájmu ( hrubého
výnosu ) je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. obdobie predpokladanej návratnosti je
vo výpočte použité 20 rokov s ohl'adom na lokalĺtu a typ pozemku. Výmera je prevzatá z podkladu
predloženého geodetom V prílohe posudku.
Všeobecná hodnota nájmu za užívanie pozemku je stanovená podl'a vyhlášky Ms sR č' 492/2004
7.z. príloha č. 3ods' G v platnom znení:

(1+k)" . k

VŠHĺlp = VŠHpv.i [-- -] kru [€/m2,rok],
(1+k) " - 1

kde
VŠHpvl - všeobecná hodnota pozemku na mernú jednotku Í€/m2, rokl,
k - úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare Í%/7oo),
kru - koeficient zohl'adňujúci daňové zaťaženie daňou z príjmu, ktorý sa rovná (100+N)/100, kde ĺĺ

vyjadrujú náklady spojené s dosiahnutím hrubého výnosu (daň z príjmu v percentách),
n - obdobie predpokladanej návratnosti investície, spravidla 15 až 40 rokov, v závislosti od
ekonomických,polohových a fyzĺckých faktorov

koeficient funkčného
využitia územia

kr

koeficient technickej
infraštruktúry pozemku

kz
koeficient povyšujúcich

faktorov
kn

koeficient redukujúcich
faktorov

vŠH mz pozemku polohovou diferenciáciou:
obdobie pľedpokladanei návratnosti investície:
Úroková miera:
Daň z príimu:
Koeficient zohľadňujúci daňové zať aženie:
Počet M| pozemku:

bvtv )

2. stredná vybavenosť [možnosť napojenia najviac na dva druhy verejných
sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny)

0. nevyslcytuje sa

B. stavba pod povrchom pozemku

3,030 €
20 rokov
0,03 o/o

27 o/o

7,27
246,00 m2

Názov Výpočet Hodnota

Koeíicient poIohovej diferenciácie

Iednotková všeobecná hodnota pozemku

kpo = 0,90* 0,90 x 0,90 * 1,45 * 1,15 * 1,00 * 0,75

VŠHľĺ| = VHu; * kľo = 3,32 €/m2 * o,9L1'7

0,9117

3,o3 €/mz

Znalec(ý posudok č.70 / 202l
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Náiom za rok na m2.' VŠHypy; : VŠHp62MJ x
(1 +k;nxP
(1 +t;n- 1

*kn

VSHypyy:3,030 *
(1 +0,0003;20x9,6663 * I,2l:0,184 €lmLlrok

€lm2lrok: 4S,26€lrok

(1 +0,0003)20-ĺ
Nájom za rok spolu: VŠHyp : M x VŠHrypx4; :246,00 m2 * O,|84

4. VECNÉ BREMENÁ (pnnvA A ZÁVADY)
Vecné bremená obmedzujú vlastníka stavby a pozemku v prospech iného. Práva zodpovedajúce
vecným bremenám sú viazané na vlastníctvo budovy, haly, stavby a pozemku a|ebo patria osobe.
Vecné bremená prevodom alebo prechodom stavĺeb a pozemkov prechádzajú na nadobúdatel'a.
Delia sa na vecné bremená s povinnosťou
a) konať (napr' poskytnúť doživotné bývanie),
b) zdržať. sa (napr. nestavať plot nad určenú výšku),
c) strpieť (napr. právo prechodu, prejazdu, právo stavby, užívacie právo).
Všeobecná hodnota jednotlivých vecných bremien viaznucich na nehnutel'nostiach sa stanoví iba
na účely exekučného konania. Vtakých prípadoch sa všeobecná hodnota nehnutel'nostía stavieb
stanoví bez zohl'adnenia exĺstencie vecného bremena.
Vostatných prípadoch sa existencia vecného bremena zohl'adní pri výpočte všeobecnej hodnoty
nehn utel'ností a stavieb'
Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena 1vŠHva) sa vykoná takto:
a) Práva spojené s nehnutel'nosťou sa odhadnú tak, že sa zistívýhoda, ktorú tieto práva prinášajú

oprávnenému (vlastníkovi) v období jedného roka, a hodnota tejto výhody sa násobí pri
právach časovo neobmedzených dvadsiatimi, pri právach časovo obmedzených počtom rokov,
počas ktorých má právo ešte trvať, najviac však dvadsiatimi.

b) Závady viaznuce na nehnutel'nosti sa odhadnú podl'a hospodárskej ujmy, ktorá vyplýVa zo
závady pre zaťaženého (vlastníka). Výpočet sa vykoná kapitalizáciou hospodárskej ujmy
(rozdielu budúcich znížených odčerpatel'ných zdrojov oproti bežným odčerpatel'ným zdrojom)
počas časovo obmedzeného obdobia . Pri závadách neobmedzeného trvanĺa sa Vezme za základ
výpočtu obdobie dvadsĺatich rokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie'
Všeobecná hodnota vecného bremena sa vypočíta pod|'a základného vzťahu

VŠH'B = y' :+ [€],
t=r(r+k)'

kde
oZt _ trvalo odčerpatelhý zdroj [Sk/rok], ktorý sa vypočÍta ako rozdiel budúcich znížených

odčerpatel'ných zdrojov oproti bežným odčerpatel'ným zdrojom (napr. hodnota zvýšenia
alebo zníženia ročnej nájomnej sadzby vyplývajúca z vecného bremena a pod'),

n - časové obdobie trvania vecného bremena pri neobmedzenom trvaní platí: n = 20 rokov
Irok],

k - diskontná sadzba, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare |%/rco].

V prípade požiadavky stanovenĺa všeobecnej hodnoty vecných bremien ak je potrebné stanoviť
všeobecnú hodnotu majetku na požiadanie štátneho orgánu v rámcijeho právomocí alebo ak ide o
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práVny úkon alebo konanie podl'a osobitného predpisu sa postupuje podl'a časti F.2. ( napr.
Stavebný zákon)
Pri odhade závady je dôležité správne určiť hospodársku ujmu, ktorá vyplýva zo závady pre
zaťaženého (vlastníka ). Hospodárska ujma je v metodike určená ako odhadovaná finančná strata
v období jedného roku, ktorá sa získa ako rozdiel medzi budúcim zníženým a bežným
odčerpatel'ným zdrojom.
Bežný odčerpatel'ný zdroj je ročný hrubý výnos stavby z nájmu znížený o náklady ( poistenĺe, daň
z nehnutel'nostĹ bežná údržba, správa a pod.) = odhadovaná bežná strata. Budúci zníŽený
odčerpatelhý zdroj sa určí odhadom miery obmedzenia alebo zníŽenia nájmu, podl'a rozsahu práva
ujmy ( celá stavba alebo len jej časť, pomer nájmov znížený k bežnému a pod.)
Strata a miera obmedzenĺa sa pohybuje v intervale 0 do I0o%, pričom v prípade 100% obmedzenia
sa budúci znížený odčerpatel'ný zdroj bude rovnať nákladom spojeným so stavbou (bude záporný)
a hospodárska ujma bude rovná hrubému výnosu stavby znížený o bežnú stratu (celý nájom,
ktorý by sa mohol dosiahnuť). Ak je nájomné dohodnuté v bežne dosiahnutelhej výške, hodnota
závady sa rovná 0, ak nájomné nedosahuje bežne dosiahnutelhú výšku v posudzovanej lokalite
(napr. regulované nájomné), je možné odhadnúť hodnotu závady. Miera obmedzenia je v spojení
s odhadom straty, preto ich súčet nesmie prekročiť I00%, resp' miera obmedzenia je vo vzťahu
k hrubému výnosu zníženému o bežnú stratu (napr.: bežná strata 2ĺ%,obmedzenie 30%o, potom
miera obmedzenĺa je 22,50%).

4.1Vecné bremeno: plocha vecného bremena uloženia vodovodu
Práva spojené s nehnutel'nosťou sa odhadnú tak, že sa zistí závada, ktorú tieto práva prinášajú
oprávnenému (vlastníkovi) v období jedného roka, a hodnota tejto závady sa násobí pri právach
časovo neobmedzených dvadsiatimi, prĺ právach časovo obmedzených počtom rokov, počas
ktorých má právo ešte trvať, najviac však dvadsiatimi rokmi' Vzhl'adom k tomu, že nie je uzavretá
žiadna dohoda obmedzujúca dobu trvania závady, vo výpočte je uvažovaná časovo neobmedzená
závada'
Predmetom ohodnotenĺa je stanovenie všeobecnej hodnoty jednorázového odplatného vecného
bremena ( závady ) z obmedzenia výkonu vlastníckeho práva na časti budúceho zaťaŽenia
nehnutel'nosti v rozsahu vyznačenom V geometrickom pláne ako koridor vecných bremien v k'ú.
Dedinka pri Dunajĺ, z dôvodu uloženĺa vodovodu vrátane zariadenísúvisiacich a potrebných na ich
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkolvek
iných stavebných úprav' Vlastnícke právo je obmedzené v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne ako koridor, diel č.1 a diel č.2. Všetky skutočnosti sú zohl'adnené pri výpočte hospodárskej
ujmy.

4.1 plocha vecného bremena k uloženiu časti vodovodu podľa GP 3o/2oL9
4.L.1Zál<|adné údaje
Zadelenie vecného bremena:
Obdobie:
Doba trvania:
Úroková mieľa:

Zdvada viaznuca na nehnuteľnosti
Časovo neobmedzené
20 r.
0,07 o/o
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4.1.2 em

4.L.3 Bežný odčerpatel'ný zdroi
é s dosiahnutím hrubého

odhadovaná strata: 25 %
Bežný odčerpateľný zdroi (oZľn):
oZsE = 45,26 - 3,64 - 77,32 (25o/o strata) - 0 (0% obmedzenie) = 30,30 €/rok
4.Ĺ.4 Budúci znížený odčerpateľný zdroi

s dosiahnutím hľubého so zohľadnenímzá

odhadovaná stratal 25 o/o

obmedzenie z titulu závady:
skutočné: 30 o/o

prepočítané vo vzťahu kbežnému odčerpatel'nému zdroju so zohľadnením odhadovanej straý
30 * (700 - 25) / 100 = 22,50 o/o

Budúci odčerpateľný zdroi (oZľu):
oZBu = 45,26 - 3,64 - 17,32 (25%o strata) - 70,78 (22,5%o obmedzenie) = 20,72 €/rok

4.Ĺ.5 Hospodárska uima
oZnu = loZau - oZafl = 120,72 - 30,30l-- 10,18 €/rok
4.L.6 Všeobecná hodnota práva azávady
Úrokovámiera: k=0,07/700=0,0007
Všeobecná hodnota ročnei odplaty za zriadenie vecného bľemena

" 0 +k)n- IVSHyg:oZ*ň-kF*r.

VŠHrlp:10.18 x (1 +0'0001)1 - 1rv'rv 
(1 + 0,0001)l * 0,0001

VŠHw = 1o,1B €
VŠHvaq = VŠuva7 lw1 = 70,78 / 246 = o,o4 €/m2

Všeobecná hodnota iednorázovei odplaty za zriadenie vecného bremena

VSHyB : OZ * í1 +k)n- 1

(1 +k;nxp

VŠHy3:l0,1s-+
11 +0,0001;20x6,9991

vŠHw = 203,39 €
VŠHvaq = VŠHvs/ M! = 203,39 / 246 = o,83 €,/m2

Názov Výpočet
MI MJ

Počet
MI

Hrubý pľíjem/M|
t€lrokl

Hrubý príiem spolu
Í€lrokl

plochavecnéhobremena-diel 1 _ 2 246 p2 246,00 0,184 45,26

Názov vynaloženého nákladu Náklady vzorcom [€/rok] Náldady spolu [€/rok]
daň z pozemku 246*r,85*0,8/1,00 3,64

Predpokladané beŽné náklady spolu 3,64

Názov vynaloženého nákladu Náklady vzorcom [€/rok] Náklady spolu [€/rok]
daň z pozemku 246*r,85*0,8/700 3,64

Predpoldadané budúce náklady
spolu: 3,64

Znalechý posudok č. 70 l 202l'
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III. ZAVER
r. otázky zadávatel'a: stanovĺť hodnotu jednorázového odplatného vecného bremena
vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho práva v ploche dielu 1 k pozemku parc' č. t82/L
a dielu 2 kpozemku parc. č. L82/2 v k'ú' Dedinka pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec z

dôvodu uloženia vodovodu a práva vstupu za účelom opravy a údržby vrátane zariadenísúvisiacich
a potrebných na ich prevádzku

z. odpovede na otázky: všeobecná hodnota jednorázového odplatného vecného
bremena vyplývajúceho z obmedzenia výkonu vlastníckeho práva k častĺ pozemkov parc.č. I82/I
a L82/2 v KNC v k.ú' Dedinka pri Dunaji, ktoré sú dotknuté realizácĺou stavby vodovodu vrátane
zariadení súvisiacĺch a potrebných na ich prevádzku, na základe vydaného povolenia pod č. oU-
s c- osz P- 2 0 zo l o0 t25o ĺ G- L7 / Ke (2079 / oL4o35 ), j e s p o l u

203 €
Slovom: : Slovom: Dvestotri Eur

a1 Rekapitulácia všeobecnej hodnoty práv a závad

V Bratislave, 29.O5.2O2L lng. arch' lveta Horáková
znalkyňa

lV. Prílohy:

výpis z listu vlastníctva č. 636 k.ú. Dedinka prĺ Dunaji, zo dňa 28.05'2o2I
BSK, stanovisko pod č'07697/zoLg/PR^-7 z 05.08'20L9
Geometrický plán č.30/2oI9 overený katastrom pod č. L4z4/L9 zo2'08'2oL9
Stavebné povolenie vydané okresným úradom Senec pod č.oU-Sc-oszP-zozoloolzsolG-
IL/Ke(2oL9loL4o3s)
Situácia - definitívny stav uloženia

Názov Všeobecná hodnota [€] Vplyv na VŠH

plocha vecného bremena k uloŽeniu časti vodovodu podl'a GP 30 /201'9
Spolu VŠH

203,39

203,39

zn'zuJe

Znalechý posudokč.70 l 202l



l3

V. zNALEcrÁ ooloŽrn

Znalecký posudok/znaleckého úkonu som Vypracovala ako znalkyňa zapísaná V zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladatelbv, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore
stavebníctvo, odvetví Pozemné stavby, pod evidenčným číslom 9LLL57.
Znalecký posudok/znaleckého úkonu je zapísaný v denníku pod číslom 70 / 2o2L'
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého
posudku/znaleckého úkonu.

Znalkyňa pri vypracovaní tohto znaleckého posudku vychádzal z údajov poskytnutých zadávatelbm
a údajov získaných z verejných zdrojov. V prípade predloženia nových údajov, ktoré majú vplyv na
závery znaleckého posudku, môže byť Vypracované doplnenie znaleckého posudku/znaleckého
úkonu.

Číslo rovnopisu:

Znalecký posudok č,' '70 l 202l



Marián Mateiovič

od:
odoslané:
Komu:
Predmet:

gerek@vestal.sk
pondelok 19. júla 2021 11:03
Marián Matejovič
Re:ZoVB - zaslanie dokumentov

Dobry den pan Matejovic,

Dakujem za podklady. Z nasej strany to je v poriadku. Pozeral som som hodnotu ZP s BVS v Moste pri Bratislave
a tam bola cena L,28 m2. Aby sme sa vsak vyhli, akymkolvek zdrzaniam, tak navrhujeme zvysĺt cenu za zriadenie
vecneho bremena na 4 nasobok znaleckej ceny a to na sumu 806,88 EUR, kde to bude vychadzat na m2 3,28 EUR.

Dakujem pekne

S pozdravom,

lng. Peter Gerek
Konateľ

Vestal Living, s.r.o.
Učĺtelská 15!_!i

82106 Bratĺslava
Tel:0901 771771
Email: gerek@vesta l.sk
www.vestal.sk

lčo: +ogz+osg!'!ĺ
DIč: 2O23337096Ĺ$
lč opĺ: sK2o23337096

ry vesta I

tlylľ6

od: Marián Matejovič <Marian.Matejovic@region-bsk.sk>
Dátum: piatok, 9' júla zo21',7I:23
Komu: gerek@vestal.sk <gerek@vestal.sk>
Predmet: RE: ZoVB - zaslanie dokumentov

Dobrý deň p. Gerek,

v prílohe Vám zasielam na kontrolu/pripomienky:
L' Návrh materiálu do Zastupitel'stva Bratislavského samosprávneho kraja na schválenĺe zrĺadenia VB prospech

Vestal Living, s.r.o.

2. Návrh Zmluvy o zriadeníVB

S pozdravom


