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rÝpIs Z LIsTU WASTNÍCTvA č.6028
ČĺĺsľoČr.Ý

čĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Paľcely regisfra,,C'' evidované na katastrálnej mape

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyŽiadané

Legenda

Spôsob vyuŽívania pozemku

34 Pozemok, na ktoľom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČesŤ B: WASTNÍcI A INÉ oPRÁu{EIÝÉ osoBY z PRÁVA KNEHNUTEĽNosTI

Počet parciel: l

Počet vlastníkov: l

Parcelné číslo Výmera v
Ín2

Druh pozemku Spôsob
vyrrŽívania
pozemku

Druh chránenej
nehnutelhosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

strzl6 25 ostaháplocha 34 I 2

Iné údaje:
Bezzápisu

Poľadové
číslo

Titr.rl, priezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo

Spoluvlastnícky
podiel

Mastník
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Dátum narodenia, rodné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

I StaľlandHolding a.s., HuÍbanovo nám. ó, Bratislav4 PsČ 81l 03, sR' IČo: 35683015 Ul
Titul nadobudnutia

OPU/20091427-l69lMa
Zmeĺa právneho nástupcu - zmluva o zlúčení N 1503/2012 Nz27016 NCRIs 276ĺ912012 zo dŕla26.'7.2012,Z-
37t0/12

Iné údaje

225



Zmena názvu spoločnosti, R-836/l 1-pvz25111
GP č. 503/a/2012, číslo overenia 55112 zo dňa 3l.0l.2012, Rozhodnutie obvodneho pozemkového úradu čj.
2012159-Gal. zo diĺa 17.02.2012, o zmene druhu pozemku,Z-951112 + P.-99112-pvz 180112
GPč. l312013,číslooverenia64012013,ZPMZč.3}l9E,Rozhodnutieobvodnéhopozemkovéhoúradučj.
20l3l669-GaL zo dňa 15.08.2013, o zmene dľuhu pozemku,Z-4340l|3-pvz L009l13
GP č. 554/l3' číslo overenia l683/l3' ZPMZ č.3143, Rozhodnutie okresného úradu Senec,Pozemkový a lesný
odbor č.20l3l840-Ga1. zo dŕra l2.l2.2013, zmena druhu pozemku,Z-6802lI3-pvz82l14
Zmena sídla spoločnostiR-3 53/ 1 4-pvz 598 l l 4
GP č.529la/2014,čís1o overenia 56912014,Rozhodnutie oU SC,Pozemkový a lesný odbor č.oU-SC_
PLol2014l10'l2lStr' právoplatné zo dňa 1 l.08.201 4 

'zmena 
druhu pozemku,Z-4797l14-pvz l513114

zmena sídla spoločnosti,R -7 9 I l I 5 -pv z 208 8/ 1 5
GP č. 15/20l6, č. overenia 190212016 zo dň'a 18.7 .2016, ZPMZ 3985,R-925l20l7, pvz-2198l2017
Rozhodnutie obvodného úľadu Bratislava, odbor uýstavby a bytovej politiky č. A/20I314I5- /HLo zo dňa
10.5.20l3 o umiestnení stavby ''Dial'nica D1 Bratislava-Tmava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory", R-925l20l7,pvz-
2198120t7
Uznesenie I 5C I 130 I 20 L 6 zo dŕra 09.0 1.20 I 8, Z-1 1 50/20 I 8, pvz-33 6 I L8
GP č.2120\8, č. oveľenia'72912018 zo dňa15.5'20|8,ZPMZ 4536, R-l26812018;R-l63412018
Rozhodnutie o vyňatí č. oU-sC-PLo-20l8/l 1271lStr zo dŕn20.7.2018, R-l268/2018
Rozhodnutie o vyňatĺ č. oU-SC-PLo-20I8ll l21OlStr zo dňa20.7.20l8' R-l269/20l8
Rozhodnutie o vyňatí č.: OU-SC-PLO-2O18/l1283/Str zo dňa 19.9.2018, R-1634/2018
Gp č. 1 6/20 l 8, č. over. 23 l 2 1201 8 zo dňa 03.1 2.20 ĺ 8, ZPMZ 481 4, Z- | 1 8 l20 1 9
Gp č.3/2018, č. over. 1895/2018 zo dňa 18.10.20|8,ZPMZ456l,R-22l20l9
Rozhodnutie okresneho úľadu Senec, Pozemkový a lesný odbor č. OU-SC-PLO-2018l|7874lstr, právopl.
31.r2.20t8,R-2212019
Právo uloženia, vedenía aĺŽivania inžinierskej siete - plynárenského zariadenia (STL podzemného plynového
potrubia) pod povrchom zaťažených nehnutel'ností a s ým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu,
práva vstupu a prechodu osobami, vjazdu a prejazdu technichými zariadeniami a dopravnými pľostriedkami nalcez
zaťažené nehnutel'nosti za účelom uloženia, vedenia, prevádzkovania, užívania, údrŽby, výmeny' Zmien a opráv
alebo odstránenia plynárenského zariadenia (STL podzemného plynového potrubia), k nehnutel'nostiam: pozemkom
parc. č. 5134118, 5l38l7, 5140/12 v rozsahu vymedzenom Gp' č. 11l20l8, č. oveľ. 248612018 dňa l8.l2.20l8,
ZPMZ 4834, k pozemkom parc. č. 5|34lI7,513516 v rozsahu vymedzenom Gp. č' 3120|9, č. over. 24Il20|9 dťn
13.03.2019, ZPMZ 4868 a k pozemku parc. č. 5l38/9 v ľozsahu vymedzenom Gp. č.212019, č. oveľ. 240l2ol9 dŕn
|9.02'20|9,ZPMZ 4863' v prospech každodobého vlastníka nehnutel'nosti, pozemku parc. č. 5194,nazák|ade
zmluvy o zriadení vecného bremena, podl'a V_2553 12019 zo dŤn 04'04'2019 '
Gp č. 1712018, č. over. 2486l20L8 zo dŕĺa 18.12.20118, ZPMZ 4834,v-255312019.
Gp č.312019, č. over. 24l12019 zo dŕra. 13'03.2019,ZPMZ 4868,v-255312019'
Gp č.2l20I9, č. over. 240l20L9 zo dŤĺa 19.02.2019,ZPML 4863,v-255312019.
Gp č. 42B 12019, č. over. 621 l 20 1 9 zo dŕ.a 1 2.04'20 l 9, ZPMZ 4894, R- 1 082 l 20l 9.
Gp č. l/2019' č. over. 35212019 zo dila20.03.2019,ZPMZ 4856,P.-20'75l20l9.
Právo zriaďovania, uloženia, vedenia a v,ýstavby inžinierskych sietí a umiestnenia komunikácie ( vedení elektriny'
plynovodov, dažďovej a splaškovej kanalrizácie, vodovodu a vedení elektľonických komunikácií vrátane pľípojok)
na povrchu, nad a pod povrchom a s ým súvisiacich terénnych úprav, úpľav pôdy ajej porastu, práva vstupu
osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom prevádzkovania,lživania,
ídržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia inžinierskych sietí a komunikácie k pozemkom parc. č. 5ĺ2619,
5126110' v rozsahu vymačenom v geom. pláne č. 1l20I9 zo dŕn27.02.2019 úr. over oUKo Senec pod č.35212019
dňa 20.03.20l9 a v rozsahu vyznačenom v geom' pláne č. 29l20I9 zo dňa |3.0l.2020 úr. over oUKo Senec pod č.
4912020 dŕn 22.0l '2020, v pľospech každodobého vlastĺrika pozemku parc. č. 5194, na základe zmluvy o zriadení
vecného bremena, podľa V-753l2020 zo dŕ'a02.03.2020.
Gp č.2612019, č' over. ĺ10412020 zo dňa 18.08.2020'ZPMZ 5040,y-753812020.
Právo zriaďovania, uloŽenia, vedenia a výstavby inŽinieľskych sietí vrátane prípojok na povrchu, nad a pod
povrchom zaťaženého pozemku a s ým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu
osobami avjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostľiedkami nazaťažený pozemok a za účelom
pľevádzkovanta,užívanía,í&žby, uýmeny, zmien a opráv alebo odstránenia inžinierskych sietí k pozemku parc' č'
5l40l3' v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 5194,nazák|ade zmluvy o zriadení vecného bremena,
podľa V-83 02 l 2020 zo dna 26.l 0.2020.

Právo zriaďovania, uloŽenia, vedenia a ýstavby inžinieľskych sietí (vedení elektriny, plynovodov, dažďovej a
splaškovej kanallzácie, vodovodu a vedení elektronických komunikácií vrátane prípojok) a práve umiestnenia
komunikácie na povľchu a pod povrchomzaťaženého pozemku a s ým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a
jej poľastu, práva vstupu osobami avjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami nazaťažený
pozemok výlučne za účelom prevádzkovania,lživania,ídrŽby, qýmeny, zmien alebo opľáv inžinierskych sietí a
komunikácie a v práve zriadenia ochranného pásma inžinierskych sietí a komunikácie, to všetko v rozsahu
vyznačenom v GP č. 2612019 (úradne over' oUSC dňa 18.08.2020 pod č. Gl-1104l2o20) k pozemku parc. č.

3 z5



5129114, v prospech každodobého vlastnika pozemkov parc' č. 5122112, 5126/14, 5194, na základe zmluvy o
zriadeni vecného bremena, podl' a Y -24021202 l zo dŕ.a 21 .04.2021 .

Gp č.6/2020, č. over. Gl-233l202l zo dia26.02'202|,ZPMZ 527l,R-661l202I.

Pomámky

Bez zápisu.

Správca

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniä, rodnó číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca

Iná oprávnená osoba

ČĺsŤ c: Ťĺncrĺy

Poradové
čísIo

Titul' priezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / ICo / Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Obsah

ýfu5tnftporadové čfulo 1 Vecné bremeno- právo vybudovania, pľevádzky' opráv a údržby inžinierskych sietí-
Komunikácie v rozsahu vymedzenom v GP č"l3120l3, číslo overenia 64012013 na pozemku
parc.č.5l1216 v pľospech Šakoň,s.r'o., BA (IČo:36800333), podl'a V-5215ll3 zo dha
25.10.2013

Vlastníkporadové číslo l Záložné právo v prospech Poštová banka, a.s.' BA' IČo: 31340890, na pozemky parc.č.5112/3,
paľc.č' 51 1216, parc.č. 5|l2l7 ,

parc.č.514012, parc.č. 5l40l13 (podl'a GP č.2120ĺ8, č. overenia 72912018 zo dňa l5.5'2018'
ZPMZ 4536, R_ l63412018), parc.č. 5l94, podl'a V- l05l2/l5 zo dia22.12.2015

Mastníkporadové číslo 1 Zá|ožné právo v pľospech Poštovej banky, a.s., BA (IČo 3134O 890) na pozemky p.č.5126ll,
ap.č. 5122112,5I22l13,5126/l4 (Gp 1104120,ZPMZ 5040)' podl'a V-2001 120|8 zo día
20.03.201 8, pvz-367 I 18

Vlastníkporadové číslo l Vecné bremeno - právo spočívajúce v povinnosti strpieť na časti zaťaženej nehnutelhosti
pozemku parc. č. 5|22/12' (Gp l104l20, ZPMZ 5040) v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne č. 3/20l 8 úradne overenom okresným úradom Senec, katastľálnym odborom pod č.
1895/2018 zo dňa 18.10.20118, ZPMZ č. 456I, v geometrickom pláne č. 13/2018 úradne
overenom okľesným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. 205512018 zo dŕn
22.10.2018,ZPMZ č.4'183 a v geometrickom pláne č. 15/2018 úradne overenom okĺesným
úľadom Senec, katastrálnym odborom pod č. 212212018 zo ďíta26.10.2018,ZPMZ č. 4800 do
katastra nehnuteľností ako koridor vecného bremena
a) zriadenie a uloženie elektľoenergetických zaĺiadeni;
b) užívanie, prevádzkovanie, údľŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektľoenergetických zaríadeni a ich odstránenie v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava ICo: 3636l 5 l 8, podl'a V-2920 l20l9 zo dňa 09.
05.2019
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ý|65tnft poradové číslo 1 Vecné bremeno v zmysle $ 1l Zákona č.25112012Z.z. oenergetike a o zmene niektoých
zákonov - právo zľiaďovať elektroenergetické zariadenie a v práve vstupu na zatažeĺi
nehnuteľnosť v rozsahu nevyhnutnom na ýkon povolenej činnosti, podl'a Gp. č.366-412019,
úľ. ov. l580/20l9 dňa 14'l0.20l9, ZPMZ 5001 , z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k
pozemkom llc KNll parc. č. 5l25l8,5I25l24, 512611 a p.č. 5126llI,5|26l12, 5126l13, 5126l14
(Gp 1|04120,ZPMZ 5040) vybudovaním elektroenergetického zariadenia, v prospech
vlastníka: Západoslovenská distribučná, a.s', Culenova 6, 8 1 6 47 Bratislava,ICo 3ó3ó l 5 l 8,
podl'a Z-7699/2019.

Mastníkporadové čfulo l Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu pešo, motorovými, nemotorovými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi nazaťaženom pozemku parc. č. 512611 v rozsahu
vyznačenom v GP č. 2612019, úr. over. OUSC pod č. Gl-l |04l2o20 dňa l8.08.2020, v
prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. č. 512211,5122110, 5122l1l, na zák|ade
zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V-1083912020 zo dňa02.L2.2020.

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu pešo, motorovými, nemotorovými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi v celom rozsahu na zaťaženom pozemku parc. č. 5l22l|3,
v prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. č. 5l22l1, 5122ll0, 5l22l1l, na základe
zmluvy o zriadení vecného bľemena, podl'a V-l083912020 zo dtĺa02.12.2020.

Vlastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - právo zľiaďovania, uloŽenia, vedenia a výstavby inŽinieľskych sietí (vedení
vodovodu, splaškovej kanalizácie, plynovodu' VN ľozvodov' NN rozvodov' rozvodov,
slabopľudu v celom rozsahu nalv zaťažených nehnuteľnostiach a s tým súvisiacich terénnych
úprav, úprav pôdy ajej poľastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a
dopĺavnými pľostriedkami výlučne za účelom prevádzkovania,uživania, údržby, výmeny,
zmien a opráv alebo odstľánenia inžinieľskych sietí a právo zriaďovania ochranného pásma
inžinierskychsietínazaťaženýchpozemkochparc.č.5l22l1'2,5l22ll3,5126l|,51'26l14,v
prospech každodobého v|astníka pozemkov parc. č. 5l22l1,5122/10,512211l,nazák|ade
zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V-1083912020 zo día02.|2.2020.

Mastníkporadové číslo l Vecné bľemeno - právo prechodu aprejazdu pešo, motorovými, nemotoroými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi na zaťaženej nehnutel'nosti a cez ňu v rozsahu
lyznačených dielov (diel č. l o výmere 8010 m2), v GP č.2612019, č. úradného oveľenia
okĺesným úradom G1-1r|04l2020 zo dňa l8.08.2020 av práve zriaďovania, uloženia, vedenia a
ýstavby inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, prípojka EKS) na zaťažene1nehnuteľnosti v
rozsahu vyznačených dielov ( diel č. 1 ) v GP č.2612019, č. úrad. oveľenia okresným úradom
GI-lI04l2020 zo dňa 18'08.2020, ana povrchu, nad a pod povrchom zaťúenej nehnuteľnosti a
s ým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy ajej porasty, práva vstupu osobami av1azdu
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami výlučne za účelom prevádzkovania,
užívanta, údržby' výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia inžinierskych sietí a právo
zriaďovaniaochrannéhopásmainŽinierskychsietíkpozemkuparc'č.5126ll,vprospech
každodobého vlastníka pozemkov parc. č. 5126/9,5126110, na zák|ade zmluvy o zľiadení
vecného bremena, podl'a V-l 134312020 zo dťn25.02.202|.

Mastníkporadové číslo l Vecné bremeno - právo prechodu apre1azdl pešo, motoroými, nemotoroými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi na pozemku a cez ňu v rozsahu' k pozemku parc. č.
5122ll3, v prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. č. 512619,5|26110,nazilklade
zmluvy o zriadení vecného bľemena, podl'a V- l 134312020 zo dŕ,a 25.02.202l .

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno v zmysle $ 1l Zákona č.25ll20ĺ2 Z'z. o energetike, právo zrjadovať
elektľoenergetické zaľiadenie a v práve vstupu v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej
činnosti, káblového VN vedenia, v súlade s Gp' č. 339-3120|9, úr. over' pod č' GI-2220l2020
dňa2l .l2.2020' k pozemkom parc. č. 5|26ll, sp'fll4, v prospech: Západoslovenská
distribučná, a.s.' Culenova 6, 8l6 47 Bratislava, ICo 3636 l5 l8, Z-6721202l .

Výpis je n€polžitelhý na prálme rrkony
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O Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 10'1.2022

Parcela registra C, 5112/6
Bratislavský > Senec > Bernolákovo > k.Ú. Bernolákovo
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Vytlačené z aplĺkácie Mapový klient ZBGIS' NepouŽĺtel'né na právne úkony. {1/2)
Meĺanĺe a grafĺcké znázoľnenie je len informatívne a je nepouŽitel'né na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hranÍc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spÔsobilá osoba'
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o Úrad geodézie, kartograíie a katastľa Slovenskej republiky Dátum: 10'1.2022

Parcela registra C, 51 12/ 6
Bratislavský ' Senec > Bernolákovo ' k.ú. Bernolákovo

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽiteľné na právne úkony (1l2)
Meĺanie a grafické znázoĺnenie 1e len informatĺvne a je nepouŽitel'né na vytýčenie hranĺc pozemkov a osaclenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadeľrie stavieb na pozemky rĺôže vykonať len odborne spôsobi|á osoba.



OKRESNY URAD SENEC
oDBoR CESTNEJ DoPRAVY A PoZEMNÝcu roľĺrrľIrÁcil

Hurbanova 21,903 01 Senec

Číslo spisu

ou-sc-oCDPK-202 I I 0097 84-006

Senec

01. lo.202t

Rozhodnutie
o povolení predčasného vživania

Popis konania / Účastníci konania
okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre
cesý II. a III. triedy v zmysle $ 3a ods. (3) zákona 1351196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 1351196l Zb}'), v súlade s ustanoveniami $ 83 zítkona č,. 5011976
Zb. o tzemnom pliínovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon
č' 50/1976 Zb'), a v súlade $ 46 zäkona č'7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákonč.7ll196'l zb.*)

Výľok
povol'uje pľedčasné užívanie objektu

stavby ''Dopravné napojenie LoC Bernolákovo"
stavebný objekt: So 0l Komunikácia C 9,5160

napozemkoch C-KN č. 5l09/1, 5l1216 k.ú. Bernolákovo (,,ďalej len ako časť Stavby l")

vo vlastníctve: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská l6, Po Box 106, 820 05 Bratislava, ĺČo :o 063 606,
zastupený predsedom Mgľ. Juraj Droba, MBA, MA
(,,ďalej len ako Stavebník l")
a

na pozemkoch c-KN č' 5I02l9,5l0zll0,5102116,5l02l19, 5102130 k.ú. Bemolákovo (,,ďalej len ako časť Stavby
2*)

vo vlastníctve: spoločnosť Mountpark Logistics EU Bemolákovo SK s.r.o.' Mostová2,871 02 Bratislava, IČo 500
259 466, zastupená na záklaďe plnomocenstva spoločnosťou BDo Legal s.r.o. v súlade s Dohodou o postupení práv
a povinností zo ďňa 4.5.2021
(,,ďalej len ako Stavebník 2")

Účel stavby:

Účelom verejnej dopravnej stavby je zabezpečiť napojenie na dial'nicu Dl prostredníctvom kĺižovatky Triblavina,
umožniť prístup k zamýšl'aným plochám predajných, obchodných, servisných a výrobno-logistických prevádzok a
v budúcnosti prepojiť cestu I/6l s cestou IIl502.
Stavebný objekt so 0l, KomunikáciaC 9,5160, bol zaradený do cestnej siete ľozhodnutím Ministerstva dopravy a
výstavby sR č.08788/202|lsCDPKl939Dl zo dňa 06.09.202l ako cestaIlll27.



Špeciálny stavebný úrad určuje podľa $ 83 zákona č. 50l|g'76 Zb. pre užívanie stavby tieto podmienky:

l. Užívanie stavby je povolené ako predčasné s časov'ým obmedzením do 3l.12.2021

2. V zmysle dohody o postupení práv a povinností rlzatvorenou medzi Regionálnymi cestami Bľatislava a.s.,
Bratislavs\ým Samosprávnym krajom, Mountpark Logistics EU Bernolákovo SK s.r.o.' ŠAKoŇ s.r.o. a EUROVIA
SK' a.s. zo dÍ:n04.05.202l,bude vlastníkom časti Stavby 1 Bratislavský samosprávny kraj a vlastníkom časti Stavby
2 bude Mountpark Logistics EU Bemolákovo SK s.r.o.

3. Stavebník 7 zabezpeči majetko-právne vysporiadanie pozemku C-KN č,.5||216 k.ú. Bemolákovo. Následne do
7 dní doručí podklady o tomto vysporiadaní tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu.

4. Stavebník l a Stavebník 2 zabezpečí do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnenie hydroosevu
cestných priekop.

5. Vlastník stavby je povinný overenú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej
uživania.

6. Vlastník a správca stavebného objektuje povinný zabezpečiť jej spráw a udržiavanie v dobrom technickom stave'
aby nedochádzalo k znehodnoteniu vrátane letnej a zimrĺej iďržby.

7. Stavbu možno uživať len na účel povolený ýmto ľozhodnutím. Zmena účelu užívania je možná len po
predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktoý o nej rozhodne.

8. Pri prevádzkovani objektu stavby budú dodržané platné pľedpisy a príslušné technické normy.

Špeciálny stavebný úrad podl'a $ 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje vo verejnom záujme odkladný účinok
prípadnému odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu.

Odôvodnenie
Stavebník l a Stavebník 2 podali dňa l8.06.2020 spoločný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnuti ana užívanie
stavby ,,Dopravné napojenie LoC Bemolákovo, so 01 Komunikácia C 9,5160" na pozemkoch C-KN č. 5109/1,
5l02l9, 5|02l|0, 5102/16, 5l02l19, 5I02l30 k.ú. Bemolákovo' Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie
hore uvedenej stavby.

Na stavbu vydal okĺesný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii stavebné povolenie
pod č. spisu: OU-SC-OCDPK_2014/02588A/ĺAN dňa |8.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.04.2014.
Stavebník podal dňa 23.ll .20zo na okľesný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť
o predĺženie lehoty na dokončenie stavby povolenej rozhodnutím č. OU-SC-OCDPK-2014/02588/TVÍAN zo dť'la

l8.03.2014. Následne stavebný úrad dňa 03'l2.z020 veľejnou vyhláškou č. OU-SC-OCDPK-202010204'75-002
oznÍĺm1l účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom začatie konania o Zmene stavby pred dokončením.
Rozhodnutie o Zmene stavby pred dokončením č.OU-SC-OCDPK-202ll002003lBEZbolo vydané día |4.04.202I
a právoplatnosť nadobudlo dňa 03.05.202|.

okľesný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií preskúmal spoločný návrh Stavebníka 1

a Stavebníka 2 na vydanie kolaudačného rozhodnutia a oznámil začatie kolaudačného konania pre hore uvedenú
stavbu pod č. oU-SC-OCDPK-2021/009784AĺIZ zo dita 0l.07 .20zl a nariadil zrea|izovať miestne zisťovanie dňa
27.01.2021o 10,00 hod.

Pľi obhliadke stavebného objektu bolo zistené, že stavbaje zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou a
vyjadreniami dotknuých orgánov s drobnými odchýlkami od projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom
konaní. Cestaje takmer v celej dĺžke spádovaná obojstranne a V odvodňovacej priekope boli vybudované železo-
betónové prehrádzky na spomalenie pľietoku dažďovej vody priekopo! za účelom jej zaďržania a vsiaknutia.
Proti uvedeným zmenám technického riešenia oďvádzania dažďoých vôd neboli zo strany dotknuých orgánov
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Vznesené žiaďne pripomienky. Bola však vmesená pripomienka k chýbajúcemu hydroosevu cestných priekop a
chýbajúcemu určeniu trvalého dopravného značenia. Dňa 05.08.202l vydal okresný úrad Senec odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií rozhodnutie, ktoým na dobu 60 dní prerušil kolaudačné konanie z dôvodu, že
pľíslušný cestný správny orgán ešte nevydal uľčenie trvalého dopravného značenia.
Trvalé dopravné značenie bolo uľčené okľesným úradom v Senci pod č. oU_SC-oCDPK-202ll0l1l53A.JIZ dňa
2-l .08.20zl. Kontrola osadenia trvalého dopravného značenia bola vykonaná oprávnenou osobou dňa l6.09.202l. Na
mieste bol zistený nesúlad inštalovaného značenia s určením tľvalého dopľavného značenia. Náprava bola tunajšiemu
úľadu ohlásená dňa 24.09.202l.
Stavebný objekt So 0l, KomunikáciaC 9,5/60, bol zaradený do cestnej siete rozhodnutím Ministeľstva dopravy a
výstavby SR č.08788/202lISCDPK/9390L zo dňa 06.09.202l ako cesÍa||ll27 '

Po obhliadke stavby a porovnaní dokumentácie skutočného vyhotovenia s dokumentácíou overenou v stavebnom
konaní špeciálny stavebný úrad konštatuje, že skutočné vyhotovenie cesty zasahuje okrem pozemkov C-KN č.

5ĺ09ll, 5l0zl9, 5ĺ02110, 5102116, 5l02ll9, 5I02l30 k.ú. Bernolákovo aj do pozemku C-KN č. 5I|2/6 k.ú.
Bemolákovo, preto do doby majetko-právneho vysporiadania nemôže pokračovať v konaní o povolení na trvalé
užívanie stavby.
Vzhľadom na to, že stavebný objekt uvedený vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia spĺňa všeobecné technické
požiadavky na ýstavbu a bo| zrealizovaný v súlade s projektovou dokumentáciou a vyjadreniami dotknuých
orgánov s odchýlkami a nedorobkami ktoré nebránia predčasnému časovo obmedzenému užívaniu, Stavebníkl aj
Stavebník 2 splnil podmienky pľe vydanie rozhodnutia na predčasné časovo obmedzené uživanie stavebného objektu
uvedeného vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia a uživanim tohto stavebného objektu nebudú ohľozené verejné
záujmy z hl'adiska bezpečnosti, ochrany zdraviaaživota osôb ako aj životného prostredia, špeciálny stavebný úĺad
rozhodol tak ako je uvedené vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia.
odňatie odkladného účinku prípadnému odvolaniu proti tomuto rozhodnutiu špeciálny
stavebný úrad odôvodňuje verejným záujmom nazabezpečení plynulého uživania predmetného úseku cesty IIll27
v časti úseku od križovatky s cestou I/6l po križovatku Tľiblavina, zvýšením priepustnosti dial'nice D1 a cesty I/61,
ako aj zlepšením bezpečnosti cestnej pľemávky na diaľnici Dl a ceste I/6l.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podať odvolanie na okresný úrad Senec odbor cestnej dopľavy a pozemných
komunikácií do l5 dní odo dňa jeho doručenia podľa $ 54 zákonač.7111967 Zb.Toto rozhodnutie je preskrimateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov.

V zmysle $ 4 zákona č.14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisovje žíadateľ oslobodený
od platenia správnych poplatkov.

Ing. ol'ga Ďuranová

vedúca odboru

Informatívna poznámka _ tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: oolstsoĺ Sufix: l0325

Doručuje sa
Bratislavský samosprávny kĺaj, Sabinovská l6, 820 05 Bľatislava-Ružinov, Slovenská republika
Mountpark Logistics EU Bemolakovo SK s.ľ.o.' Mostová2,8l l 02 Bratislava, Slovenská republika
obec Bernolákovo, Hlavná l1i, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika

Na vedomie

okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Senci, oDI, Hollého 8, 903 01 Senec
Spľáva ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6,82l O7 Bratis|ava2l4
okĺesný úrad Senec, Žľ, št. vodná správa, Hurbanova 2|,903 0l Senec
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okľesný úrad Senec, ŽP, ochranaprírody, Hurbanova 2l,903 0l Senec
okresný úľad Senec, Žľ, odpadové hospodarstvo, Hurbano va 21 , 9O3 0 1 Senec
okresné riaditeľstvo Hasičského azáchranného zboru v Pezinku, Hasičská, 902 0I Pezinok 1

Ministerstvo dopravy a ýstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Dopravný úrad, Letisko Irĺ. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kľajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, 8l l 04 Bratislava l
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44lb,825 ll Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,8I7 62 Bratislava-Staré Mesto
orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bľatislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava-Staré Mesto
Bratislavská vodiĺrenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratis|ava 29
Inšpektorát práce Bratislava, P.o.Box,832 64 Bratislava-Nové Mesto
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 1o7lllg,85l 01 Bratislava-Petrža|ka
Únia nevidiacich a slabozralcých Slovenska, Sekulská 672ll,84104 Bľatislava 4
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oKRESľÝ un,ĺD sENEc
oDBoR CESTNEJ DoPRAVY A PoZEMNÝcH rouuľmÁcÍ

Hurbanova 21,903 0l Senec

Číslo spisu

ou-sc-ocDPK -zozt / 0 1 7 7 22-003

Senec

21. tZ.202t

Rozhodnutie
o predĺžení termínu predčasného uživ ania stavby

Popis konania / Účastníci konania
okľesný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špecíálny stavebný úrad pre
cesty II. a III. triedy v zmysle $ 3a ods. (3) zákona 13511961 Zb' o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 1351196l Zb;'), v súlade s ustanoveniami $ 83 zákona č. 5011976
Zb. otnemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon
č. 50l|976 Zb.), a v súlade $ 46 zákona č.'7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákonč.7|l|96'7 Zb;')nazáklade žiadosti Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ló, Po
BoX 106, 820 05 Bratislava, IČo 36 0ó3 606 a Mountpark Logistics EU Bernolákovo SK s.r.o., Mostová2,81l 02
Bratislava, IČo 500 259 466 zo dňa 26.1I.202l o predĺženie termínu predčasného uživaniastavby vydáva v súlade
s $ 46 zákonač.7111967 Zb.rozhodnuÍie, ktoým:

Výľok
v rozhodnutí o povolení predčasného uživanía objektu stavby ''Dopravné napojenie LoC Bernolákovo" stavebný
objekt; So 01 Komunikácia C 9,5160
č. sp. OU-SC-OCDPK-20211009784/N|Z zo ďťla 01.lo.2ozl
predlŽuje lehotu časového obmedzenia predčasného uživania stavby, podľa bodu č.1 podmienok rozhodnutia,
do30.04.2022.

odôvodnenie
Navrhovateľ Bratíslavský samosprávny kľaj, Sabinovská 16, Po BoX 106, 820 05 Bratislava, IČo 36 063 606
a Mountpaľk Logistics EU Bernolákovo SK s.r.o., Mostová 2, 8l1 02 Bratislava, IČo 500 259 466 požíada| dŤla
26.ll.202l o pľedĺženie termínu predčasného uživania stavby ,,Dopravné napojenie LoC Bemolákovo" stavebný
objekt: So 01 Komunikácia C 9,5160.

okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznámll listom č. OU_SC-
OCDPK-202l1017'122_002 zo ďňa30.11.2021 začatie správneho konania vo veci predĺženia termínu predčasného
lživania stavby. Žiaden z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov v stanovenej lehote neuplatnil námietky
pľoti tomuto návrhu na predíženie termínu predčasného tlžívaniastavby.

okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nazák\ade žiadosti Bratislavský samosprávny
kľaj' Sabinovská 16, Po Box 106, 820 05 Bľatislava, IČo 36 063 606 a Mountpark Logistics EU Bemolákovo
SK s.r.o., Mostová 2, 8l1 02 Bratislava, IČo 500 259 466, vo veci kolaudačného ľozhodnutia na užívanie
stavby ,,Dopravné napojenie LoC Beľnolákovo, So 01 Komunikácia C 9,5160* akceptuje žiadosť účastníkov
konania o pľedĺženie termínu predčasného uživania stavby z dôvodu administratívno-technickej náročnosti
zabezpečenia dokladov potrebných pre rozhodovanie - majetko_právneho vysporiadania pozemku C-KN č. 511216



k.ú. Bernolákovo - a predlžuje lehotu časového obmedzenia predčasného užívania stavby tak ako je uvedené vo
uýroku.
ostatné náležitosti rozhodnutia o povoleni predčasného užívania stavby č. sp. oU-SC-oCDPK-202ll009'784lNIZ
zo ďň.a0l'l0.2o2l sa nemenia.

Poučenie

Proti ľozhodnutiu o prerušení konanía sa podľa $ 29 ods. 3 zákonač.1 |11967 Zb. nemožno odvolať. Toto rozhodnutie
nie je preskúmatelhé súdom.

Ing. ol'ga Ďuranová

vedúca odboru

Infoľmatívna pomámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČo: 0015l866 Sufix: l0325

Doručuje sa
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Mountpark Logistics EU Bemolakovo SK s.r.o., Mostová2,8l l 02 Bratislava, Slovenská republika
obec Bernolákovo, Hlavná l l l, 900 27 Bemolákovo, Slovenská republika

Na vedomie

okľesné riaditel'stvo Policajného zboru v Senci, oDI, Hollého 8, 903 0l Senec
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6,82l07 Bratislava 214
okresnýúrad Senec, ŽP,štátnavodná správa, Hurbanova 21,gO3 0l Senec
okresný úrad Senec, ŽP, štátnaochrana prírody, Hurbanova 2l, 903 0 l Senec
okĺesný úrad Senec, Žľ, odpadové hospodáľstvo, Huľbano va 2l , 9O3 0 1 Senec
okľesné riaditeľstvo Hasičského a záchrarného zboru v Pezinku, Hasičská, 902 0l Pezinok 1

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky' Námestie slobody, 81l 06 Bratislava 1

Dopravný úrad, Letisko lĺ. R. Štefán íka, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kľajský pamiatkový úrad Bľatislava, Leškova, 81l 04 Bratislava l
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44lb,825 1l Bľatislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,8I7 62 Bratislava-Staré Mesto
orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82l 08 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava-Staré Mesto
Bratislavská vodĺĺrenská spoločnosť, a.s., PrešovskáL 48,826 46Bratis|ava29
Inšpektorát práce Bľatislava,ZaKasárňou 3l5/1, 83l 03 Bratislava 3

Slovenskýzväztelesnepostihnuých, Ševčenkova l0'71llg,851 01 Bratislava-Peftža|ka
Únia nevidiacich a slabozralcých Slovenska, Sekulská 672lI, 84I 04 Bratislava 4

2lz



I SAZo
Stavebná a znalecká otganizácia' s.r'o.

Ekonomika a riadenie podnikov - oceňovanie a hodnotenie podnikov
Stavebníctvo - odhad hodnoty nehtrutel'ností, Pozet:rtlé stavby

Bartókova 470512,8 | l 02 Bratislava - Staľé Mesto
+421 903 l0l 905, sazo@sazo.sk, www.sazo.sk

Znalecká oľ ganizácia, ev. č. 90027 7 Stavebná a znalecká oĺgaIrizác ia' s' r.o

ICO 46 130 403

Zadávatel': Bľatislavský samospľávlry kľaj

lČo::o 063 606

Sabinovská l6, P. o. Box l06' 820 05 Bľatislava

Číslo spisu (objednávky): č. 0363 12ĺ lBo, zo dŕra | 5.l I.202I

ZNALECKÝ posuoor
znalecký úkon číslo 52l202l

Vo veci: Stanovenie vŠeobecnej hodnoty nehnutel'nosti v ztrrysle Pľílohy č. 3 qrhlášky MS SR

č. 49212004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom zneni, a to'.

o Pozemok p. č. 5l 1216, okres Senec, obec BERNOLÁKOVO, k' ú. Bernolákovo, na LV č. 6028.

Za účelon nlaj etkovopľávlleho vypoľiadania.

Počet strán: 19 z toho pľíloh:

Počet vyhotovení:
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Stavebná a malecká oľganizácia, s.r.o. znalecký úkon č. 52l202l

I. UVOD

l. Úloha Znalca a pľecln]et znaleckého skúnlania:

StalloveIlie všeobecnej lrodĺoty nehlrtrteľnosti V zmysle Pľílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 49212004 Z. z.
o stalrovellí všeobecnej hodnoty nlajetku' v plattrom znení, a to:

Pozemok p. č. 5 l l216' okľes Senec, obec BERNOLÁKOVO' k' ú. Beľnolákovo. na LV č. 6028 .

Na základe objednávky č' 036312llEo,zo dňa l5.|l.202l

2. IJčel znaleckého poslrdku: Majetkovoprávne vyporiadanie.

3. Dátrrm, ku ktoľémrr je posudok vypĺacovaný: krr dňu obhliadky 25.|2.2021
(ľozhodrr|úci na zistenie stavebnotechllickeho stalu)

4. Dáturn, ku ktoľérnu sa trehnutel'nosť alebo stavba olrodnocuje: ku dňu oblrliadky 25.|2'202I

5. Podklady na vypľacovanie posudku:

a) Podklady dodané zadávatel'otn:

. objednávkač' 036312|lEo, zo dňa l5'lI.2o2l
o Uzemlro plánovacia infornlácia, zo dťn27.l0'202l

b) Podklady získallé znalcotn:

o obhliadka pľedmetlr posúĺĺenia z dosnrpnej vzdialenosti' zo dňa25'l2.2021
. Výpis z listu vlastnícfva č. 6028, katasteľ'skgeoclesy.sk, zo dira 21.12'2021
o Mapa zbgis.skgcodes},.sk' zo dňa 2| 'l2.202l
e Fotoĺlokumentácia pľedmetu posúdenia z dostuprrej vzdialenosti' zo dťĺa25'12.2021

6. Použité právne pľedpisy a literatúľa:
o Zákon NR SR č. 38212004 Z. z. o znalcoch' tlmočníkoclr a pľekladatel'oclr a o zĺnene a doplrrení

niektorých zákonov, v zneni rreskorš ích pĺedp isov. rvr.vrv. s l ov-lex. sk
o Zákon NR SR č. 162/1995 Z' z. o katastľi rrehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k

nelrnutel1lostiam (katastľálny zákon), v zĺlení neskoľších preĺlpisov.
l Zákon č. FZ ČSSR 50l|976 Zb' o územnonr plánovaní a stavebnol11 poriadku (stavebný zákon), v znenĺ

neskoľších pľedpisov.
. Vyhláška MS SR č.22812018 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 38212004 Z' z. o znalcoch, tlrnočníkoclr

a pľekladatel'oclr a o zmene a doplnení niektoľých zákonov, v ztrení rreskorších predpisov.
. Vyhláška MS SR č. 49212004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pľíloha č. 3, v znení

neskorších predpisov'
o Vyhláška MS SR č. 49112004 Z. z. o odrnenách, nákaclách výdavkov a náhĺ'aclách Za stratu času pľe

znalcov, tlmočníkov a pľekladateľov' v znení neskoľšĺch pľedpisov.
r Vyhláška Úľadu geodézie, kartografie a katastľa SR č' 46112009 Z' z., ktoľou sa vykonáva zákon

Národnej ľady Slovenskej repubtiky č. 16211995 Z. z. okatastri nehnutel'nosti a o zápise vlastníckyclr a
iných práv k Irehnutel'nostiarn (katastrálrly zákon) v zneni neskoľších predpisov.
www.skĺIeoĺlesy'sk, www.rnapa.zoznam. sk. www.goĺlgle.sk/maps, www.ľeality'sk,a

www. nehnutel nosti.sk, wrvw.e-obce.sk

7. Definície posudzovallých veličírr a použitých postupov:
Výbeľ použitej rnetódy:
Pri ohocinotení boli použité metodické postilpy uvedené v pľílohe č' 3 vyhlášky MS SR č. 49212004 Z. z.
o stalrovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom ztretrí.

Defirrície pojmov
Všeobecná hodnota (VŠB: Všeobecná hoĺlnota je výsleclná objektivizovaIlá hoĺlnota nehnrrtel'ností a stavieb,
ktoľá je znaleckýnr odhadom ich najpľavdepoĺĺobnejšej ceny ku dr'iu ohoclnotenia' ktoru by tieto r-rrali dosiahnut'
na trhu v podnrietrkach vol'nej sút'aŽe, pri poctivom predaji, kecl' krrpujĺrci aj pľedávajirci btrdlír konať s patľičnou
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Stavebná a malecká oľganizácia, s'r.o. znalecký úkon č. 521202 l

infoľmovanost'ou i o1latľnosťol'l a s pľedpokladom, že cena nie je ovplyvllená nepľilneľatlou pohtlútkou.
Výsledkonl stanoveniaje všeobecná hoclnota tla úľovni s daňou z pridanej hodnoty.

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej pľaxi polrŽívajú metódy:
o Metóda poľovnávalria
r Výnosová rnetóda (len pozenrky schopné closahovať výnos)
r Metóclapolohovejcliferenciácie

Metóda polohovej dit'eľenciácie pľe pozenlky vycl1ádza zo základného vzt'alru:
VŠHPoz=M * (VHyJ * kpo) l€],
kde M - počet nleľnýchjednotiek (výnrera pozemku),

VHruĺl - východisková hodnota na l nl] pozenrktt
kpo - koeficiellt polohovej difeľenciácie

8. osobitné požiadavky zadávate|'a'' Neboli vznesené.

ĺI. PoSUDoK
l' VŠEoBECNE UDAJE
a) Výbeľ použitej rnetódy:

Pľíloha č. 3 lyhlášky MS SR č. 49zlz004 Z' z. o stanovel]í všeobecnej hodnoty nlajetkrr. Stanovenie
všeobecnej hodnoty poľovnávaním lrie je rrrožné lykonávat', pretože pľe claný typ nelrnutel'ností nemal znalec
k dispozícii jednoznačne identifikovateliré podklady pre poľovllávalrie. Z podkladov poľovnatel'ných
lrehntttel'ností musia byt' zĺejme ľesp' preskŕrmatel'né najrnä 3 hlavné faktory poľovtlávaIria (ekonomické,
polohové aťyzické). Výnosová hodnota nie je počítaná, nakol'ko pľecĺnretom ohodlrotenia je nehnrĺel'nosť, ktoľá
nie je používaná rra podnikanie a nedosahuje výnos fonnou pľenájmu. Metóda polohovej difeľerrciácie bola
zvolená ako najvhodnejšia pľe stanovenie všeobecnej lrodrroty nehnuteľnosti, nakoľko je znaleckýrrr odhadom
najpľavdepodobnejšej celry kti dňu ohodnotenia, ktorú by táto mala dosiahntlť lra tľhtl v podnlietlkach vol1rej
siÍaŽe, pľí poctivom pľedaji, keď kupujúci aj preclávajúci konajú s patričnou infoľnlovatrosťou i opatľnost'ou a S

pľeĺlpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou polrnĺttkou.

b) Vlastnícke a evidenčné irdaje
b l ) List vlastníctva č. 8479:
Jedná sa o llehnutel'nost' zapísanĺr v Spľáve katastr'a pľe okľesrlé tnesto Senec, okľes Senec, obec
BERNOLÁKoVo, v katastr'álnom ilzemí BernoIákovo' nasIedovne:
ČasŤ ĺ: MAJETKoVÁ PoDSTATA

ľegistľa ,,C" evidované na katastľálnej rrrape

kgcnda

Spósob rjužit'ani-r pozeĺnlcu

34 Pozauot_ rn ktororrr je ĺr.rĺlipulscĺá ĺ skladort plocha' objekt a stal.ba slúžĹrca lememu lrospoďáĺsĺĺr

Spolocná nelnrrÍelnoĺť

t Pozenrot rue1e spoloňrou ĺebnutelboĺťou

Umieĺtrľĺie pozeĺnku

2 Pozeirrok.;e uĺuestlerý uimo zaĺtal.anélro ťlŽetnia ob{e

Č.tsŤ e: vIÁsTNÍcI A il.IÉ oPRÁ\II{EI{É osoBY z pnÁve x Nm*nľĺmrĺosľl
Poĺadoĺ,é

čislo
Tihll pľrez,ĺsko. meno' ĺodrré meno i Námľ
Miesto trr.'aietro pob]tu / Síďo

Spoiuĺlastniclq,
podŕl

oPÚl2oo9/4Ž 7- l ó9,{\,la
Zmeua_prár:reho lxisnlpcrt - zrrrluľa o zlúčeni ]ti 150]i20l2 Nz 2701óNCRIs 27619ĺ2012 zo dlra 26.7.2012- Z-

Paĺcelĺé čislo !'ymera ľ
ml

Dnrh pozemku Sposob
1}1läľarua
pozenku

Dĺulr chniuenei
neluutelilmtí

Spolocĺr'i
oelrnuteľrroý

ťĺúestnenie
pozeĺrku

Druh
pĺálteho
ĺďabu

5112J6 25 fubáplocbe 34 I 2

IuÉ údaje:
Bezáýsu

Dátĺmr naĺodania. ĺodrré čislo / ICo i Iĺý ideĺtiúkačný údĺj

sbrlaadHolding. ĺ_s., Hrĺbeaovonĺm ó' Bntishve PsČ sll 03' sR" IČo: 356830l5 rl7
Tiful oadobu<ĺoutia
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Irré udaje

37l0/lŽ

vid'Lv
ČĺsŤ c:Ťencrĺy
ViďLV

c) Udaje o obhliadke pľedmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zameľania a fotodokurnentácie;
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetľením za ĺlčasti ztalca, vykonarrá dna25.I2.202t. V rámci

lniestrrej obhliadky bo|a vyhotovená ĺbtodokttmentácia technického stavu, vybavelria nehntttel'ností a pril'ahlej
lokality. z dostupnej vzdialenosti.

d) Teclrnická dokurnentácia, najmä poľovnatrie súladu projektovej a stavebnej dokutnentácie so zistenýln
skrrtočnýnl stavolrl: Znalcoví bola poskytIrutá ťrzemno plánovacia ínfornlácia' Znalcorn nebol zaevidovaný
nesťrlad so skutočným stavo.

e) Udaje katastľa nehnuteľností, najmä poľovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastľa
nelurutel'ností so zisteným skutočrrým stavom: Zna\com nebol zazlramenatrý rresúlad so skutočným stavom'

Í) Vymenovanie jednotliých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotellia:
o Pozetrrok p' č. 5 l l 2/6, okres Se rrec' obec BERNOLÁKOVO, k. ú. Bernolákovo, na LV č. ó028 '

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoľé nie sú pľedmetom ohodnotenia: Nie sú.

2' STANoVENIE VŠEoBECNEJ HoDNOTY

a) Analýza polohy nehnutel'ností

Pozemok p. č.5l1216, okĺes Senec, obec BERNOLAKOVO, k. ú. Bernolákovo, na LV č' 6028, sa
nachádza v zóne určenej ĺa dopľavnit vybaverrosť' obyvateľstvu obce sú k dispozícii športoviská, irľad miestlrej
salrrospľávy, rnateľská škola a základné školy' sieť obchodov, dom kultúľy, a sieť ďalších sluŽieb obyvatel'stvu.
V obci sa nachádza zastávka SAD' V obcí je v dosahu vlaková a autobusová dopľava. Dopľavné spojerlie s
centľom hlavnélro mesta SR Bratislava je cca 20 krn ľesp. cca 20 min. jazdy alrtom v závislosti od dopľavnej
situácie. Pripľavetlosť inžinieľskych sietí je v olrci vel'mi dobľá, ľepľezentovaná veľejnou kanalizáciou,
voĺlovodom' plynovodom, nloŽnost'ou napojenia na e|ektrickir eneľgitt, teleĺ'ón, itrteľnet.
Konfl iktné skupiny obyvatel'stva neboli znalcoIn zaznanlenané'

b) Ana|ýza využitia nehntttelhostí:
Využitie nehnutel'nosti je lnožné v ztrlysle listu vlastníctva ako ostatlrá ploclra, 2 _ pozerĺok je un-riestlretlý miĺ-llo
zastavalrého úzenria obce' Spôsob vyuŽĺvania 34 - Pozemok rra ktoľomje nlanipulačná a skladová plocha, objekt
a stavba slúŽiaca lesnému lrospodáľstvu.

V zmysle pĺedloženej itzemno plánovacej inlormácie - dopľavná vybavenost'(komwrikácie).

c) Analýza pľípadných rizík spojených s vyrržívaním nehnutel'Ilostí, najmä závady viaznuce na nehnutel'nosti a
práva spojerré s nehnutel'nosťou: Na liste vlastníctva je v ťaľchách uvedené: ČesŤ c: ŤencHy
vid'LV

2.I POZEMKY

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi používajú nretódy:

r Metóda porovnávania
o Výnosová metóda (lerr pozerllky schopné dosahovať výlros)
r Metóda polohovej diÍ-eľenciácie
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.

2. I. I METODA POLOHOVEJ DIFERENCIACIE

2.l.l.l ldentiÍ'ikácia pozenlku: LV č' 6028

POPIS

Metóda polohovej difeľenciácie pľe pozetl1ky vychádza zo základnélro r'zt'ahu:

VŠHPoZ : M * (VHp1J * knn) [€],

kde M
VHruĺ
kľo

Obec:
Východisková hodnota:

JEDNoTKoVÁ Hoot toľĺ PoZEMKU

fi cient polohovei di leľenciácie

Beľĺrolákovo
VHĺĺ'ĺ : 50,00% z (16,39 €lm2 = 33.20 €lml

znalecký úkon č. 521202 l

0,82

- počet memýclr jednotiek (výrrrera pozemku)'
- východisková hodnota na l m2 pozemku.
- koefi cient polohovej clifeľenciácie'

Pozemok je ľovinatý' Pripravenosť inžinierskych sietí je v obci vel'rni dobrá' ľepľezetrtovaná veľejnott
kanalizáciou, vodovodom, plynor'oĺlonr, Inožnosťotr napojenia na elektl'ickir energiu' telefón' itrteľnet. V lĺieste
ohodltotenia nie sú dosnrpnéŽiadne inŽinierske siete. Zýšený záujern o ktrpu nelrnutel'ností pľetrváva z hlavného
nresta SR Bľatislava (VH'v.l _ 66,39 EtJMnt2).

Na základe týchto skutočnosti ako aj na základe ponuky a dopýu trhu s nefuruteľnost'arni' ktoľý
uvádzajú v ľealitných kanceláľiách statrovujern pľieĺneľný koeficierlt polohovej difeľenciácie nasledovne:

Parcela Druh pozemku Spolu Spoluvlastnícky
t*1

kpp: 1,15 * 0,80 * 0,90 t 1,00 * 1,00 *

1,00 * 1,00
VŠIIMJ - vĺIi\ĺJ * kľrr: 33,20 €lm} *

0,8280

11216 Utostatná 25

označenie anázov
koeficientu Hodr.rotenie

Hodnota
koeÍicientu

ks
koeficient všeobecnej

sittrácie

kv
koeficient iľltenzity vytržitia

kD
koeficient dopľavnýclr

vzťahov

kF
koetjcient {tnkčného

využitiaúzemia
kr

koeÍjcielrt technickej
infľaštruktúry pozelrrku

kz
koefi c iellt povyšrrj ťlcich

faktoľov
kR

koeÍ'i ci ent ľedukujťrcich
faktoľov

4. centrá ntiest od l0 000 do 50 000 obyvatel'ov' obytné zóny miest
nad 50 000 obyvatel'ov, obytné zóny salrrostatnýclr obcí v cĺosahu
nriest nacĺ 50 000 obyvatel'ov, pľednostné oblasti vilových alebo
roĺlinných domov v centľe i milrro centľa mesta, oblasti ľekľeačných
stavieb r' dôleŽitých centľách turistického l'tlchtt' prielnyslové a
polirohospodáľske oblasti miest nad 50 000 obyvatel'ov

2. - inŽinierske stavby, chrárlené loŽiskové ťlzenria

3. pozemky v sanlostattrých obciach, odkial'sa n-roŽllo dostať
pľostľiedkoln hľonradnej dopľavy alebo osobnýrrr motoľovým
r'ozidlolll do cetrtra tlresta do l5 min. pľi lrežnej pretrrávke, pozemky
v mestách bez moŽnosti lyužitia mestskej hľontadnej clopľavy
4. výľobrré územia s pľevalrou plôch pľe pľiernyselnú výľobu a sklady
(priemyselná poloha). plochy určené pre veľejné dopľavné a
technickó vybavenie

l. bez techlrickej infľaštruktúry (vlastné zdľoje aiebo možnosť
napojenia iba na jeden druh veľejnej siete)

0. nevyskytuje sa

0. nevyskytuje sa

1.15

0,80

0,90

r,00

1,00

r,00

1.00

Názov

ednotkÓvá všeobecná hodnota pozetrrkrt
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Stavebná a malecká organizácia, s.r.o. maleclcý úkon č. 52l202l

VYHODNOTENIE

ilI' ZÁVER

oTÁZKY A oDPoVEDE

Otazka'.

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnostĺ v znysle Prítolry č' 3 vyhlášky MS sR č' 49212004 Z. z' o
stal]ovení všeobecnej hodnoý majetkrr, v platnorn znení, a to:

Pozemok p. č.5Ll2l6, okr'es Senec, obec BERNoLÁKovo, k. ú. Bemolákovo, na Lv č.6az8.

Odpoveď:

REKAPITULÁCIA VŠE0BECNEJ HoDNOTY

MIMoRIADNERIZIKÁ

Analýza prípadných ľizik spojených s vyuŽívaním nehtrutel'ností, najmä závady viaznrrce na
nehnutelhosti apľáva spojené s nehnuteľnosťou, sú uvedené v časti tI _ Posudok, 2. STANQVEN[E
VSEOBECNEJ HoDNoTYn po ''C". Mimoriadne ľiziká neboli zna|comiderrtifikované'

Znalecký úkon (znaleclcý posudok) vypĺacovaĺ i :
Ing. Ján KAREL' PhD., EUR ĺNG - znalec v odbore Stavebníctvo, ev. č' 91 48 82

Pľed sťldom alebo iným orgánom verejnej moci môže správnosť znaleckého irkonrr (maleckého posudku) osobne
potvrdiť a podať žiad'allé vysvetlenia v zmysle $ l6 vyhlášky MS sR č.228/2al8 Z' z':
Ing. Ján KAREL' PhD', EUR ING - odhad hodnoý nehnrrtel'ností

Ing' Járr KAREL. PhD'' EUR ING
osoba zodpovedn á za výkon znaleckej činnosti
štatutárny oľgán znaleckej oIganizácie/konatel'

Stavebná a znaleckil organizácia, s. ľ.o.

5lt2t6 25 * lll* 687

i]ĺ,]l!ĺ]i|]l'l;]

Lv č' 6028 - č.5l1216 68'.7

:1t1i.!l;;

V Bľatislave dňa 25.|2.202l
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.

IV. PRÍLoHY

objednávka č.036312IlEo, zo dňa l5'1l.202l
Výpis z listu vlastníctva č. 6028, katasteľ.sk8eodesy.sk, zo dňa 2l 'l2.202l
Mapa zbgis.skgeodesy'sk , zo dňa 2l .12.20zl
Uzemno plánovacia infoľmácia, zo dťn27 'l0.202l
Fotodokunrentácia pľedmetu posúdenia z dostupnej vzdi al etrosti, zo dĺta 25' 1 2.2021

Spolu:

l.
2.
J.
4.
5.

znaleclcý rĺkon č. 521202l

ll xA4

1x
5x
1x
3x
lx

A4
A4
A4
A4
M
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.

BľetlslaUľký
se]mosprávny
kraj

oDBERATEĽ
Bratislavský samosprávny kra'i

Sabinovská 16' P'o.BoX 106
82005 Bratislava
lČo:36063606
DlČ:2021608369
Banka: Štátna pokladnica
Čísĺo účtu: lBAN:SK9281 80o0oooo7oo0487455,

BBAN: 7000487455/81 80
Vystavil:

soňa vodilková,, /
r.t ' [/cdi,ilol,

ob|ednávajúci útvar: odbor dopravy

Predmet objednávky

V Bratislave dňa:

objednávka č. : 0363/21 /Eo

DoDÁVATEĽ
Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o'
Bartókova 1o47o5l2
8lĺ 02 Bratislava
Slovenská republika

PLATBA NA FAKTÚBU so sPLATNosŤoU 30 DNĺ

ĺng. Patíĺcla Mošt'an, MA

z8 veÍ9|nó ob3laÍúvenle

mono a priszvisko:

podpis:

dátum: l t. ĺl,

'@ľ

zna|ecký úkon č' 52/202|

ltlgĺ Daniela

z02t

v zmysle l7' zákonač.33Tm15z.z'
p- llnančnú op€láclu alebo |e| čaeť vykonať,

v zmy3ĺo s 7,.Äkonaé.357lm15z.z.
p - ĺ*tnornĺ ílnančnú ope7áclu alebo |a| čarť vykonať,
loh nlg lá'mo'ná vírĺ!.nón€}.'aráÉŕ}poltttáowt',
@lilrttrplnsntc.fi lft}{{r@r,

ze štEtuláÍneho

mgno a

podpis:

dátum:

Fotokópia re|to ob|ednávky musí byť priložená k Vami predložen€| Íaktúrg.

Hn rĺrĺúfie uvÁozruIE:

ĺ 5' 11 071

podnlkĺt6l'a zaPÍsal' a čĺslo zápl8u.").

2. číglo ob|ednávky kvôll ld9nllĺlkácll Vaabl 
'akiury

Vypracovanie znaleckého posudku pre uĺčenĺe všeobecnej
hodnoty nehnulel'nosli na poz€mok parc.č' 51 1216 k.ú.

Beínolákovo, nachádzajÚcĺ sa pod costou Dopĺavne napojenie
LoC Beĺnolákovo, stavebný objekl so 01, Komunikácĺa c 95/60'

oohodnutá cena ! oPH: EUR

Konveaný kur.:30.1260 tsKt{

Cena je slanovená dohodou zmluvných slrán v zmysle zákona o cenách č. ĺ8 / ĺ 996 z' z. v znení neskorších predpisov.

MJ

ks

Lehota dodania do 30.11 .2A21

Poč€t

1,00

Spolu

300,00

JC

300,00

300,00

I037,80
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Stavebná a znalecká orgaĺizácia, s.r.o.

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

znalecký úkon č. 521202 l

21.t2.2021

l5:50:37

20.12.2021 l8:00:00

Počet parciel: l

Počet vlastníkov: l

Úľaĺ geoaeae, kartogľafie a katastra Stovenskej ľ€publiky

vÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okres

Obec

Katastĺálne územie

108

507814

802735

Senec

Bernolákovo

Bernolákovo

Výpis je nepouäteľný na právne rÍkony

rÝpIs z LIsTU WAsTNÍcTVA č. 6028

ČnsľoČ}ľÝ

čĺsŤ A: MAIEfi(oVÁ PoDsTATA

Paľcely ľegista ,,C'' evidované na katasrálnej mape

ostatné PARCELY registra ,,C" nevyžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku

34 Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha' objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

čĺsŤ B: VLÁSTI.IÍcI A NÉ oPRÁ\rIvEI{É osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNosTI

Mastník

Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
využivania
pozemku

Druh chĺánenej
nehnutelhosti

Spoločná
nehnutelhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

5ttzl6 25 ostatná plooha 34 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo

Spoluvlastnícky
podiel

Strana 9 z 19
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. znaleclcý úkon č. 521202l

Dátum narodenia, rodné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

I StarlandHolding,8.s.' Hrrrtanovo nám. 6, Bratislavq Psč 81l 03, sR' Ičo: 35ó83015 ut
Titul nadobudnutia

oPU/2009142',1-t69tMa
Zmenaprávneho nástupcu - zmluva o zlúčení N l503/2012 Nz27016 NCRIs 276|9/2012 zo dňa26.'l .2012,Z-
37tult2

Iné údaje

Strana l0 z 19
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. znaleclcý úkon č. 521202 l

Zmena názvu spoločnosti, R-836/1 |-pvz25llI
GP č. 503lal20l2, číslo overenia 55l12 zo dňa 3l.01.20l2, Rozhodnutie obvodného pozemkového úradu čj.
2012l59-Ga1. zo ďňa 17.02.2012, o zmene druhu pozemku,Z-95lll2 +R-99l12-pvz 180/12
GP č. 13/20l3,číslo overenia 64012013,ZPMZč.3}8gE,Rozhodnutie obvodného pozemkového úradu čj.
2013/669-GaL zo dňa 15.08.2013, o zmene druhu pozemku'Z-4340/13-pvz 1009ll3
GP č. 554/13' číslo overenia 1683/13, ZPMZ č.3143, Rozhodnutie okresného úradu Senec,Pozemkoý a lesný
odbor č.20l3l840-Gal. zo dňa 12.|2.20l3, zmena druhu pozemkqZ-6802ll3-pvz82/14
Zmena sídla spoločnostiR-353/l 4-pvz 598/ 1 4
GP č.529la/2014,číslo ovefenia 569l20l4,Rozhodnutie oU SC,Pozemkoý a lesný odbor č.OU-SC_
PLol20l4/7072lStr. právoplatné zo dňa l l.08.20l 4 ,zmena druhu pozemkqZ-4797lI4-pvz l513l14
zmena sídla spoločnosti,R -7 9 l / l 5 -pvz 2088/ l 5
GP č. l5/20l ó, č. overenia 190212016 zo dň'a 18.7.2016, zPMz 3985,R-925l20l7,pvz-2l98l20l7
Rozhodnutie obvodného úľadu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. A/20l3l4|5- /HLo zo dňa
l0.5.2013 o umiestnení stavby ''Dial'nica Dl Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory'', R-925l20I7,pvz-
2198/2017
Uznesenie I scl 1 30 1201 6 zo dňa 09.0 1 .20 l 8, z- 1 l 50/20 l 8, pvz-33 6l 18
GP č.2l20l8, č. oveľenia 729/2018 zo dňa 15.5.2018,ZPMZ 4536, R-l268/2018;R-l634/20l8
Rozhodnutie o vyňatí č. OU-SC-PLO-2O18/l \277lStĺ zo dť:n20.7'20l8, R-1268/20l8
Rozhodnutie o vyňatí č. oU-SC-PLo-2018/l l2lOlStr zo dŕra20.7.20l8, R-1269/20l8
Rozhodnutie o vyňatí č.: oU-SC-PLO-20l8/l l283lStr zo dťra 19.9.2018, R_1634/20l8
Gp č. l ó/20l8, č. over. 23l2lz0l8 zo día 03.12'20ĺ8, ZPMZ 4814, Z-|l8l2019
Gp č.3/20l8' č. over. l895/2018 zo dňa l8.l0.20l8,ZPMZ456l,R-22l20l9
Rozhodnutie okľesného úradu Senec, Pozemkorný a lesný odboľ č. OU-SC-PLO-2018/17874lstr, právopl.
31.12.2018,P.-222019
Právo uloŽenia, vedenia a užívania inžinierskej siete - plynárenského zariadenia (STL podzemného plynového
potrubia) pod povľchom zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy ajej porastu'
práva vstupu a pľechodu osobami, vjazdu a ptejazdu technickými zaťiadeniami a dopravnými prostriedkami nďcez
zaťažené nehnutel'nosti za účelom uloženia, vedenia, prevádzkovania, užívania, iÁtžby, rĺýmeny, zmien a opfáv
alebo odstránenia plynárenského zariadenia (STL podzemného plynového potrubia), k nehnutel'nostiam: pozemkom
parc. č. 5|34l|8,513817,5140ll2 v rozsahu vymedzenom Gp. č. |7120|8, č. over. 248612018 dňa 18.12.2018,
ZPMZ 4834, k pozemkom parc. č. 5134ll7 ' 5135/6 v rozsahu vymedzenom Gp. č. 3/2019, č' over. 24112019 dťla
l3.03.20l9,ZPMz 4868 a k pozemku parc. č. 5138/9 v rozsahu vymedzenom Gp. č.2/2019, č. over. 240/20ĺ9 dňa
|9.02.2019,zPMz 4863, v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, pozemku parc. č. 5194,na základe
zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V-2553 l20I9 zo dňa 04.04.20l9.
Gp č. 17120l8, č. over. 248612018 zo dňa 18.|2-2018,ZPMT 4834,v-2553l20l9.
Gp č.3l20l9, č. oveľ. 24Ll20I9 zo dŕn 13'03.2019, ZPMZ 4868,Y-255312019.
Gp č.2/2019, č. over. 240/2019 zo dŕ.a 19.02.2019, ZPMZ 4863,v-2553/2019.
Gp č.42Bl20L9' č. over. 62112019 zo dňa 12.04.2019,ZPMZ 4894,R-1082l2019.
Gp č. 1l20l9, č- over. 352/2019 zo dŕra20.03.2019,ZPMZ 4856'R-2075l20l9.
Právo zriaďovania, uloženia' vedenia a ýstavby inžinierskych sietí a umiestnenia komunikácie ( vedení elektriny,
plynovodov, dažďovej a splaškovej kanalizácie, vodovodu a vedení elektronických komunikácií vrátane prípojok)
na povrchu, nad a pod povrchom a s ým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy ajej porastu' práva vstupu
osobami avjazdĺ technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom prevádzkovania, užívania,
Íldĺžby, ýmeny, zmlen a opráv alebo odstránenia inŽinietskych sietí a komunikácie k ppzemkom parc. č. 512619,
5|26/10, v rozsahu vyznačenom v geom. pláne č. 112019 zo dia27.02.2019 úr. over oUKo Senec pod č.35zl20|9
dňa 20.03.2019 a v rozsahu vymačenom v geom. pláne č. 29120|9 zo ďňa 13.0I.2020 úr. over oUKo Senec pod č.
49/2020 dňa22.0I.2020, v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 5|94,nazákl'ade zmluvy o zriadení
vecného bremena, po dľ a Y -7 53 l 2020 zo dňa 02.03.2020.
Gp č. 2612019, č. oveľ. 1 1 04 l 2020 zo dňa l 8.08.2 020, ZPMZ 5040, v -7 53812020.
Právo zľiaďovania, uloŽenia, vedenia a ýstavby inžinierskych sietí vrátane prípojok na povrchu, nad a pod
povrchom zaťaženého pozemku a s ým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy ajej porastu, práva vstupu
osobami avjazďu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažeĺý pozemok a za účelom
prevádzkovania,uživania,idržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstľánenia inžinierskych sietí k pozemku parc. č.
5140/3, v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 5194,nazÍlklade zmluvy o zriadení vecného bremena,
podl'a V-8302 12020 zo ďŤn 26.10.2020.
Pľávo zriaďovania, uloženia, vedenia a ýstavby inŽinieľskych sietí (vedení elektriny, plynovodov, dažďovej a
splaškovej kanalizácie, vodovodu a vedení elektroniclcých komunikácií vrátane prípojok) na povrchu a pod
povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy ajej porastu' práva vstupu
osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky ýlučne za účelom
prevádzkovania,uživania'ídržby, rnýmeny, zmien alebo opráv inžinierskych sietí a v pľáve zĺíadenia ochranného
pásma inžinierskych sietí k pozemkom parc. č. 5126112,5126113 v pľospech každodobého vlastníka pozemkov parc.
č. 5l22l|2,5126114,5194,nazák|ade zmluvy o zriadení vecného bremena, podľaY-2402l202| zo dÍ'a2l.04.202l.
Právo zriaďovania, uloženia, vedenia a umiestnenia komunikácie, na povľchu a pod povrchom zaťaženého pozemku
a s ým súvisiacich terénnych úprav, úpľav pôdy ajej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými
zaľiadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaženy pozemok ýlučne za účelom pľevádzkovania, :uživania,
ídržby, výmeny, zmien alebo opráv komunikácie a v práve zriadenia ochranného pásma komunikácie k pozemku
parc.č.5126113 vprospechkaždodobéhovlastníkapozemkovparc.č.5l22l12,5126114,5194,nazákladezmluvyo
zriaóeni vecného bremena, podľ a Y -24021202I zo dÍ'a 2l.04.202l.
Právo zriaďovania, uloženia, vedenia a ýstavby inžinierskych sietí (vedení elektriny, plynovodov, dažďovej a
splaškovej kanallzácĺe, vodovodu a vedení elektronichých komunikácií vrátane prípojok) a práve umiestnenia
komunikácie na povrchu a pod povrchom zaťaženého pozemku a s ým súvisiacich terénnych úpľav, úprav pôdy a
jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažeĺý
pozemok výlučne za účelom prevádzkovania,uživania, údržby, qýmeny, zmien alebo opráv inžinierskych sietí a
komunikácie a v práve zriadenia ochranného pásma inžinierskych sietí a komunikácie, to všetko v rozsahu
vyznačenom v GP č. 26/20Í9 (úradne over. oUSC dňa l8.08.2020 pod č. Gl-ll04/2020) k pozemku paľc. č.

Strana ll z 19

325



Stavebná a znalecká oľganizácia, s.r'o. zĺalecký ilkoĺt č- 52l2o2l

5l29l14,vprospechkaždodobéhovlastníkapozemkovparc.č.5l22l12,5ĺ26114,5194,nazákladezmluvyo
zriadení vecného bľemena, podl a Y -2402 l202l zo dňra 2l.04.2021 .

Gp č.6/2020, č. over. Gl-233/202l zo dÍ:a26.02.202l'ZPMZ 527|'R-661/202l.

Pomiĺmky

Bez zápisu.

Správca

Nájomca

Iná opráweĺrá osoba

čĺsŤ c: Ťĺncny

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné číslo l IČo l Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum narodeniá, rodné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

K nehnuteľnosti
K vlastnikovi

Obsah

Vlastníkporadové číslo l Vecné bremeno- právo vybudovania, prevádzky, opľáv a údrŽby inžinierskych sietí-
Komunikácie v rozsahu vymedzenom v GP č"13/2013, číslo overenia 64012013 na pozemku
parc.č.5l l216 v prospech Sakoň,s.r.o., BA (ICo:36800333), podľa V-52l5 /73 zo dňa
25.t0.20t3

Mastníkporadové číslo 1 Zálohté pľávo v pľospech Poštová banka, a.s., BA, IČo: 31340890, na pozemky parc.č.5112/3,
parc.č. 5 1 12/6, parc.č. 5Ilz/7 ,
parc.č. 5140/2. parc.č. 5140/13 (podľa GP č. 2/2018, č. overenia 72912018 zo dňa 15.5.2018,
ZPMZ 4536, R-1634/2018), parc.č. 5194, podl'a V- 10512/l5 zo dňa 22.|2.2015

Mastníkporadové číslo l Zá|ožné pľávo v pľospech Poštovej banky, a.s., BA 0Čo 31 340 890) na pozemky p.č. 5126/1,
ap.č. 5I22/l2,5l22ll3,5L26l14 (Gp ll04l20,ZPMZ 5040), podľa V-2001 120|8 zo dťĺa
20.03.2018, pvz-3 67 I I 8

Vlastník poradové čfulo 1 Vecné bremeno - právo spočívajúce v povinnosti strpieť na častí zaťaženej nehĺuteľnosti
pozemku parc. č. 5I22/l2, (Gp 1104/20,ZPMZ 5040) v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne č. 3/2018 úradne overenom okľesným úradom Senec, katastľálnym odborom pod č.
l895/20l8 zo dňa l8.10.20|8, ZPMZ č' 4561 , v geometrickom pláne č. l3l2018 úradne
oveľenom okresným úľadom Senec, katastrálnym odborom pod č. 205512018 zo dŕra
22.10.2018,ZPMZč'4783av geometrickompláneč. l5/20l8úradneoverenomokresným
úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. 2l22l20l8 zo dťn 26.10.2018, ZPMZ č. 4800 do
katastra nehnutelhostí ako koridor vecného bľemena
a) zriadenie a uloŽenie elektroenergetíckých zaiadeĺí;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol\ek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zaiadení a ich odstrrĺnenie v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava ICo: 3636l5l8, podľaY-2920l20I9 zo dňa 09.
05.2019
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.

Výpis je n€pouätelhý na prálme rikony

znalecký úkon č. 521202 l

Mastníkporadové číslo l Vecné bremeno v zmysle $ 1l Zákona č.251120|2 Z. z. o energetike a o zmene niektorych
zákonov - právo zriaďovať elektroeneľgetické zariadenie a v práve vsfupu na zaťažeĺ:ú
nehnutel'nosť v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, podľa Gp. č.366-412019,
úr. ov. 1580/2019 dňa l4.r.0.20l9, ZPMT 5007, z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k
pozemkom ''C KN'' parc. č. 5l25l8,5|25124,5126/l a p.č' 5126/l|, 5|26l12, 5|26/13, 5126114
(9p t l'o+lzo' ZPMZ 5040) vybudovaním elektroenergetického zaľiadenia, v prospech
vlastníka: Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 8l6 47 Bratislava, ICo 36361518,
podl'aZ-769912019.

Mastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu a pľejazdu pešo, motoroými, nemotoroými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi na za.ťaženom pozemku parc. č. 512611. v rozsahu
vyznačenom v GP č. 26/2019,úr. over. OUSC pod č. Gl-l ĺ0412020 dňa l8.08.2020, v
prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. č. 5|22/l,5l22l10,5122ll1', na ziĺklade
zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V-l083912020 zo dŕo02.12.2020.

Vlastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu pešo, motoľouými, nemotorovými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi v celom rozsahu na zaťaženom pozemku paľc. č' 5122/13,
v prospech kaŽdodobého vlastníka pozemkov paľc. č. 5|22lL,5122110,5I22llI, na zĺĺklade
zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V-l0839/2020 zo dŕ.a 02.12.2020.

Vlastnlk poĺadové čfulo l Vecné bremeno - právo zriaďovania, uloženia, vedenia a ýstavby inŽinierskych sietí (vedení
vodovodu, splaškovej kanalizácie, plynovodu, VN rozvodov, NN rozvodov' rozvodov,
slaboprudu v celom rozsahu na/v zaťúených nehnuteľnostiach a s ým súvisiacich terénnych
úprav, úprav pôdy a jej porasfu, práva vstupu osobami avjazdu technickými zariadeniami a
dopravnými prostriedkami ýlučne za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, r"ýmeny,
zmien a opráv alebo odstránenia inžinierskych sietí a právo znaďovania ochľanného pásma
inŽinierskych sietí na zaťažeĺýchpozemkoch parc. č. 5122/|2,5l22ll3,5126ll,5126114,v
prospechkaždodobéhovlastníkapozemkovpaľc.č.5122/1,5l22l10,5l22lll,nazáklade
zmluvy o ziadeĺi vecného bremena, podľa V-10839l2020 zo dňa 02.|2.2020.

Mastníkporadové čfulo 1 Vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu pešo' motorov'ými, nemotorovými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a strojmi ĺa zaťaženej nehnutelhosti a cez iu v ľozsahu
vyznačených dielov (diel č. l o ýmere 80l0 m2), v GP č.2612019, č. úradného overenia
okresným uradom Gl-l|04/2020 zo dňa l 8.08.2020 a v práve zriaďovania, uloženia, vedenia a
ýstavby inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, prípojka EKS) na zaťzženej nehnutelhosti v
rozsahu vyznačených dielov ( diel č. l) v GP č.2612019, č. úrad. overenia okresným úradom
G1-1l04l2020 zo dňa 18.08.2020, ana povľchu, nad a pod povrchom zaťaženej nehnutelhosti a
s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy ajej porasty, práva vstupu osobami avjazdu
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami výlučne za účelom pľevádzkovania,
uživania, ídržby, ýmeny, zmien a opráv alebo odstránenia inžinierskych sietí a právo
ziaďoyania ochranného pásma inžinierskych sietí k pozemku parc. č. 5126/1, v pľospech
kaŽdodobého vlastníka pozemkov parc. č. 512619,5126110, na základe zmluvy o zriadení
vecného bremena, podľa V-l134312020 zo dťla25.02'2021 '

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - právo prechodu aprejazdĺl pešo, motorovými, nemotorovými vozidlami,
stavebnými mechanizmami a stľojmi na pozemku a cez ťlu v rozsahu' k pozemku parc. č.
5l22l13, v prospech kaŽdodobého vlastníka pozemkov parc. č. 512619,5126110,nazák|ade
zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa V-l 134312020 zo dŕn25'02.2021.

Vlastnftporadové čfulo l Vecné bremeno v zmysle $ 1 l Zákona č.25112012 Z.z. o eĺergetike, právo zriadovať
elektroenergetické zariadenie a v práve vstupu v rozsahu nevyhnutnom na ýkon povolenej
činnosti, káblového VN vedenia, v súlade s Gp. č' 339-3120ĺ9, úr. over. pod č. GI-2220l2020
dňa2l .12.2020,kpozemkomparc. č. 5126ll,5|),Íl|4, vprospech: Západoslovenská
distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICo 3636l 5 l 8 , 2-6721202l .
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Stavebná a znalecká organizácia, s.ľ.o.

o Úrad geodéZie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

znaleclcý úkon č. 52l202l

Dátum: 21.12'2a21

Parcela registra C, 5112/6
Bratislavský > Senec > Bernolákovo > k.ú' Bernolákovo

A

oĺ'o
(.)

Vytlačene z aplikácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽitel'né na právne úkony. (1/2)
Meranĺe a grafické znázornenie je len informa1ívne a je nepouŽitel'né na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie staVĺeb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky moŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba'
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a znalecká oľganizácia, s.r.o. znalecký úkon č' 52/202l

oBEC BERNOLÁrovo
1l1' 900 27 Bernolákovo

ĺrififriĺfr1ĺĺfiĺililľĺil[n

Bľatislavský samosprávny kľaj
Odd. pozemných komunikácií
Sabinovská 16
820 05 Bratislava - m.č. Ružinov

Vaša
B86DA2\-79r8-
UPI.MK

Vec: Územnoplánovacia infoľmácia k pozemku ,rC" KN paľc. č. 5112/6 v k. ú.

Bernolákovo

obec Beľnolákovo, zastttpená zástupcom staľostu obce Bc. Miroslavom T'ureničom,
vydáva územnoplánovaciu infoľmáciu k pozemku ,,C" KN paľc. č' 511216 v k.ú.
Bernolákovo. Pozemok sa nachétdza mimo hraníc zastavaného 'Územía obce Bernolákovo,
ktoľé boli premietnuté do odtlačkov katastľálnych máp k l . t.1990, podľa $ 2 písm. i) zákona
č. 220/ 20a4 Z.z. o ochľane a využivaní pol'nohospodárskej pôdy a o Zmene zäkana č'.

24512003 Z. z. o integrovanej pľevencii a kontľole znečist'ovania Životného pľostľedia a
o zmene a doplneni niektoých zákonov.

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Beľnolákov o ĺJzemný plán
sídelného útvaru Beľnolákovo, schválenej uzĺlesením obecného zastupiteľstva č. 25l4/20la
dŤn 2l .9.z0l0, v zneni zmíen a doplnkov č. 312009-12' je pozemok ,,C:'' KN parc. č. 511216,

súčasťou funkčnej plochy uľčenej pre využitie ako : Dopravnó vybavenosť (komunikácie),

Popis záväznej funkcie: L)zemie ĺryuŽívané prevažne pľe dopravné komunikácie'

Pľípustné funkčné využitie :

r sprievodná zeleňkomunikácií,

r odstavné plochy,

r veľejné technicke vybavenie,

r prvky uličného mobiliáru.

Nepľípustné funkčné využitie:

r všetky ostatné funkcie (okľem hlavného a príptrstného Íilnkčného využitia).

Širšie ú'emie môže byť dotknuté nadľadenými trasami sietí techniokej infľaštruktúry,
ich ochrannými a bezpečnostnými pásmami, ako aj inými bezpečnostnými pásmami a zónami
(cesta I. tľiedy), z ktoých môŽu vyplývat' obmedzenia pľe moŽnosti stavebného využitia
pozemku' overte si u spľávcov sietí, či sa u Varni uvedeného pozemku netýkajú tieto limity'

Územnoplánovacia infoľmácia má informatívny chaľakter, pľi vypracovávanĺ
projektovej dĺlkumentácie pľojektant musí postupovat' v súlade s $ 9 Vyhlášky č. 453

Ministeľstva životného pľostľedia Slovenskej republiky z 11. decembľa 2000, ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Všetky územnoplánovacíe infoľmácie a ich zmeny sú dostupné na web stránke obce
Bernolákovo a to na adrese : https://lvww.bgrlrolakovqék/'s4mospľavďuzemny-p1an-oboe/ .

www.bemoĺakovo.sk

Vybavuje
J[JDľ. Kovačič

Beľnolákovo
2'ĺ'|a.202l

r0, P,0,B0)( t0626,

Bfiľi' -5-ĺl- z02l
ffZ:
2H:
U;

Év. č' lámsmu:

-T'clcfón: 
02l40 200 626
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Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o' znalecký írko2t č. 52 l 202 l

lJpozoľňujeme, že každý návrh zástavby musí rešpektovat' jestvujúce ťtzemno-
technické limity v územi, ustanovenia vyhlášky č. 532DOa2 Z,z., kĺoľou ia ustanovujú
pĺldľobnosti o všeobecných technických požiad,avkáoh na výstavbu a o všeobecnyóh
technických poŽiadavkäch na stavby uživane osobami s obmedzenou schopnost'ou pohýbu
a orientácie, dopravnú noľÍnu sTN 736l l0/Z2 a zohl'aĺĺňovat' zálýmy chĺánené o'obĺtný*i
pľedpismi, v súlade s $ 126 zákona č,' 5011976 Zb. a územnom plánovaní a stavebnom
poľiadku (stavebný zákon),v znení neskoľších pľedpisov,

Pre Vaštr infoľmáciu uvádzame, Že obec Beľnolákovo v súčasnosti obstaľáv a Zmerly
a doplnky platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, čo bude slúŽit' ako podklad pľe
nový územny plán. Návrh znien a doplnkov Územnóho plánu sídelného útvaru Bernolákovo
a nového územného plánu bude predmetom veľcjného pľerokovania, informácia o termínoch
veľejného pľcrokovania bude zverejnená na web-stľĺĺnke obce www.bernolakovo.sk a na
úľadných tabuliach. Vami uvedeného pozemkďpozemkov sa môŽu dotknút' návľhy
rnetodických úprav záväznej textovej časti územného plánu obce. Po absolvovaní všetkýcĹ
pľoceduľálnych krokov v procese obstarávania zmien a doplnkov územného p|ánu obce,
stanovených zákonom č. 5a/1CI76 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadkň, v platnom
znení, vyhláškou č,' 55l20al Z.z' o územnoplánovacích podklaĺloch aúzemnoplánovacej
dokumcntácií azákonom č' 24l20a6 Z.z. o posu<lzovaní vplyvov na životné prostľedie,
v platnom znení, bude uvedený materiál predtožený na ľokovanie obecného zasiupitel'stva
a po schválení sa stane platným dokumentom umiestňovanie a povol'ovanie stavieb naizemi
obce.

Upozorňujeme, že: l. na tie isté pozemky môŽe byť vydaná územnoplánovacia
informácia viaceĺým žiadatel'om; 2. pľedmetom tejto územnoplánovacej infoľmácie nie sú
majetkovopľá vne vzt'ahy k pozemku; 3' táto územnoplánovacia informácia platí jeden rok
odo dňa vydania; 4. na vydávanie územnoplánovacích infomácií sa nevzťahuj ú ustanovenia
zákona č.zlIna\a Z.z. o slobodnom prístupe k inľormáciám, v znení neskoľších predpisov,
ani ustanovenia ($49 - lehoty na ľozhodnutie) zákona č.7ll| o spľávnom konaní,
v znení neskoršĺch predpisov.

S pozdravom

967

M
obce

www'bpmolakovo.sk cmail: fu>'yacjg@bg11ďskg_v9.sk

{
(

,,{'

lav

'l_clefÓn: a2l40 20() 626
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Stavebná a malecká organizácia, s.r.o. znalecký úkon č. 52l202l

V. ZNALECKÁ ooĺ-oŽnn

Znalecký úkon (znalecký posudok) bol vypracovaný znaleckou organizácíotl zapísanou v zozl7ame

znalcov' tlmočnĺkov a pľekladatel'ov, ktoý vedie Mitristeľstvo spľavodlivosti Slovenskej republiky

. v odbore 370000 STAVEBNÍCTVo, odvewiach

. v odboľe 510000 EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV, odvetví

pod evidenčným číslom 900277 '

Znaleeký úkon (znalecký posudok) je zapisaný v denníku potĺ číslom 5zl2021

Znaleckáorganizácia si je vedomá rrásledkov vedome nepravdivélro znaleckého posudku'

lng. Ján KAREL, PhD.' EUR ĺNG
osoba zodpovedná za ýkon maleckej činnosti
štatutámy orgán znaleckej organiácie/koĺateľ
Stavebná a znalecká organizácia' s.r'o
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