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Materiál na rokovania komisií Zastupitel'stva
Bratislavského samosprávneho kraja
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na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnute!'nosti
novovzniknutého pozemku parc. č. 339/20 na Mierovej uIici č. 5 v obci Tomášov,
katastrálne územie Tomášov, okres Senec, obec Tomášov, žiadatel'om lng. Martin
Skákala a Janka Skákalová, ako prípad hodný osobitného zľetel'a

Materiál bude prerokovanÝ v nasledovnÝch komisiách

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a Životného prostredia
Komisia školstva, mládeŽe a športu
Komisia kultúry
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Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zod ní:

lng. Patrícia Mešt'an, MA
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JUDr. Matúš Šaray
vedúci právneho oddelenia
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Spracovatelia:

JUDr. Matúš Šaray
vedúci právneho oddelenia

JUDr. Marián Matejovič
referent právneho oddelenia
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Návrh uznesenia

UzN EsE N lE č,..'...12023
zo dňa 27.01.2023

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A rozhodlo
o prebytočnosti nehnutel'ného majetku na Mierovej ulici č. 5 v obci Tomášov, zapísaného na
liste v|astníctva č. 't860, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov,
okres Senec, vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, a to:

- novovzniknutý pozemok, reg.,,c", parcelné čísĺo 339/20, vovýmere'ĺ31 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, oddeleného z pozemku parc. č.33912

a to na základe geometrĺckého plánu č. o22l2o22 na oddelenie pozemku parc. č' 339l2o2
vyhotovitel'a: M.M.Servis,s.r.o., Geodetická kancelária, ul. SNP 6, 920 01 Hlohovec'
lCo: 51262860, zo dňa 25. 05. 2022,úradne overeného okresným úradom Senec,
Katastrálnym odborom dňa 20. 07 ' 2022 pod č': 61 102312022'

B schval'uje
ako prípad hodný osobitného zretel'a podl'a ustanovenia $ 9a ods. 8 písm. e) zákonač.44612001
z' z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, kto1ým je
majetkovoprávne usporiadanie nehnutel'ností, a to pril'ahlého pozemku Vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja k pozemku zastavaného stavbou Vo vlastníctve
Žiadatel'ov, predaj prebytočného majetku _ nehnutel'ností Mierovej ulici č. 5 v obci Tomášov'
nachádza1úce sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec, vedené na
LV č. 't860

novovzniknutý pozemok, reg. ,,C", parcelné číslo 339120, vo výmere 131 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, oddeleného z pozemku parc. č.33912

do podlelového s _ -l---_'-^4_7^L'- ::-'l_'^p^6'
lng. Martin Skákĺ
trvale bytom: Miĺ
štátny občan SR

Janka Skákalová
trvale bytom: Miĺ
štátny občan SR

ako kupujúcim, za kúpnu cenu vo výške 4 440,-€.,

s podmlenkami:

a) kupujúci podpíše kúpnu zmluvu do 90 dní od schválenia uznesenia Zastupitel'stvom
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, Že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše
kúpnu zmluvu, uznesenie stráca platnost',



b) kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe priloŽeného znaleckého posudku do 30 dní
od podpísania kúpnejzmluvy obidvoma zmluvnýmĺ stranami.

c ukladá

riaditel'ke Úradu Bratislavského samosprávneho krajazabezpečiť prípravu a podpis kúpnej
zmluvy

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti B



Dôvodová správa

Predkladaný materiál je vypracovaný na základe Žiadosti doručenej Na Urad Bratislavského
samosprávneho kraja dňa 03' 08' 2022 o predaj pozemku (predzáhradky rodinného domu vo
vlastníctve Žiadatel'ov) p.č. 339ĺ20 navrhnutých na odčlenenie z pozemku p. č. 33912,
zapísaných na LV č. 1860, pre okres Senec, k'Ú. Tomášov. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja, jedná sa o tzv. cestné pozemky (resp. pomocné cestné
pozemky) v kriŽovatke ulíc Mierová a Rastická v obci Tomášov, na ktoých je postavená
inŽinierska stavba - cesta vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadost' bola zaslaná na posúdenie a stanovisko odboru dopravy Uradu Bratislavského
samosprávneho kraja, a správcovi cesty - Správe ciest Bratislavského samosprávneho kraja,
pričom bola vykonaná aj obhliadka na tvári miesta.

Na základe obhliadky na predmetných pozemkoch a na základe vyjadrenia zhotovitel'a
geometrického plánu bolo zistené , Že pozemky sú odčlenené od komunikáciíjestvujÚcim plotom,
ktorý bol postavený min. pred 30 rokmi, sÚ dlhodobo ( min'30 rokov) uŽívané majitel'om
pril'ahlého rodinného domu a nezasahujú do chodníka, ktoý Ústi do prechodu pre chodcov.
Zároveň tento existujúci plot nezhoršuje rozhl'adové podmienky v kriŽovatke a nebráni prípadnej
úprave kriŽovatky v budúcnosti' Na základe uvedeného odbor dopravy a správca cesty sÚhlasí
s odpredaním predmetných pozemkov p'č. 339i20 vzniknutého oddelením z pozemku p.č' 33912
podl'a Geometrického plánu č,. 02212022 na oddelenie pozemku p.č' 3391202 vyhotovitel'a:
M.M.Servis,s.r.o., Geodetická kancelária, ul' SNP 6,92o 01 Hlohovec, lČo: 51262860, zo dňa
25. 05. 2022,Úradne overeného okresným úradom Senec, Katastrálnym odborom dŕl'a 20. 07 '

2022 pod č.:61 102312022 v zmysle Žiadosti, o rnýmere 131 m2.

Cena pozemkov vo výške 4 440,- €, t'j' 33,89,- €l m2 bola stanovená na základe Znaleckého
posudku č,' 12712022 na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 339120 vzniknutého
oddelením podl'a GP č' 02212022 zpozemku p.č' 33912 zapísaného na LV č' 't860, katastrálne
územie Tomášov, okres Senec, zo dňa 02. 08. 2022vypracovaného znalcom: Dipl. lng. JÚlius
Ratulovský, Koperníkova 36, 920 01 Hlohovec'

osobitnÝ zreteľ:
Samosprávny kraj podl'a $ 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 30212001 Z' z. o samospráve vyšších
Územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa pri r4ýkone
samosprávy stará o všestranný rozvq svojho územia a o potreby svojich obyvatel'ov ' Ziadatelia
odčleňované a predávané pozemky dlhodobo užívajÚ ako predzáhradku, ktoré ako pril'ahlá
plocha svojím umiestnenĺm a vyuŽitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou' Jedná sa
o zosÚladenie faktického a právneho stavu kedy prevádzaný nehnutel'ný majetok dlhodobo nie
je vyuŽívaný Bratislavským samosprávnym krajom, ale vlastníkmi pril'ahlej nehnutel'nosti.

Podl'a $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č,' 446ĺ2001 Z. z' o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, ustanovenia odsekov 1až7 sa nepouŽijú pri prevode majetku vyššieho
územného celku, pri prevodoch majetku vyššieho ÚzcmnÓho cclku z dÔvodu hodnóho
osobitného zretel'a, o ktorých zastupitel'stvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zretel' musí byt' zdÔvodnený; zámer previest'
majetok týmto spÔsobom je vyšší Územný celok povinný zverejnit'najmenej 15 dní pred



schval'ovaním prevodu zastupitel'stvom vyššieho územného celku na svojej úradnejtabuli a na
svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byt'zverejnený počas celej tejto doby.

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Zastupitel'stvu BSK materiál na
schválenie.

Prílohou materiálu sú:
- Žiadosť doručená dňa 03. 08.2022
- Výpis zLY č.'ĺ9 pre pozemok p.č' 27115 vedený pre okres Senec, k'ú' Tomášov
- Kópia katastrálnej mapy pozemku s parc. č)'.33912 k. ú. Tomášov vo vlastníctve BSK
- Stanovisko odboru dopravy a správcu cesty č.01 581l2022lPK-94 zo dňa 07' 09' 2022
- Fotodokumentácia
- Geometrický plán č' 02212022
- Znalecký posudok č,.12712022 (výňatok)
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Bľatislavský samospľávny kraj
, Ĺv. i,' ia::nal1lri

l0lSlr

i'ĺ ĺlĺ]ľiv
\lr,"bavuje

Žiad,ost'o odkúpeni e predzáhradky - s osobitým zretel'om

V roku 1991 som zakupi| stary dom s pozemkom na Mieľovej 5 v Tomášove. Predzáhradka

tohto domu ako aj dvoch susedných domov nebola vysporiadaná a vlastnila ju Slovenská

spľáva ciest' PoŽiadal som správu ciest o odpredaj pozemku, pričom Slovenská spľáva ciest

s odpľedajom súhlasila, ale pľedaj sa neuskutočnil, nakoľko bol vydaný zákazna odpľedaj

štátneho majetku. Spľáva ciest mi dala súhlas na uŽívanie pozemku a umiestnenie Žumpy.

Uvedený súhlas prikladám. Pozemok malpreisť na obec. Následne som požiadal o odpľedaj

ptedzáhradky obec. Starosta Szalay mi odpľedaj sľúbil. Neskôr som zistil, že pozemok je vo

vlastníctve BSK a je pľičlenený k ceste,paľcele č.: 33912' Žiad,amo odpľedaj Bľatislavský

samosprávny kraj. Prikladám fotogľaÍiu pôvodného stavu, ako aj súčasný stav. PľikladámtieŽ

geometrický plán. a, ,rq!"ckf yas4cla[,

Zakladne vybavenie mojej Žiadosti vopred ďakujem.

b"8. L>BL J-LI Ĺ-1-R- tka-L-_

V Tomášove Ing' Mar1irr Skákala



Úrad geodézie, kartografie a katasta Slovenskej republiky

vÝpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okres

Obec

Katastrálne územie

108

s08276

86349t

Senec

Tomášov

Tomášov

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Udaje platné k

16.t1.2022

l4:30:02

l5.l | .2022 l8:00:00

Počet paĺciel: 1

Počet stavieb: l

Výpis je neporžitelhý na práme rlkony

rÝpls Z LIsTU VLASTNÍCTVA č. 19

ČlasľoČtľŕ

česŤ A: MAIETKovÁ poosľĺľĺ

Parcely registra,,Cu evidované na katastálnej mape

ostatné PARCELY registľa,,C'' nevyŽiadané.

Legenda

Spôsob v yužív ania pozemku

15 Pozemok, na ktoromje postavená bytová budovaoznačená súpisným čislom

Spoločná nehĺutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v Zastavanom území obce

Stavby

Paľcelné číslo Výmera v
m'

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chľánenej
nehnutel'nosti

Spoločná
nehnutel'nost'

Umiestneníe
pozemku

Druh
právneho
vzt'ahu

z',n/5 ló5 Zastavaná plocha
a nádvorie

15 I I

Právny vzt'ahk stavbe súpisné číslo 280 evidovanej na pozemku parcelné čís|o 27 |l5

Iné údaje:
Bez zápísu

Súpísné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chľánenej
nehnutel'nosti

Umiestnenie
stavby

280 27U5 10 rodinný dom I

I z3



Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

Druh stavby

l0 Rodinný dom

Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskom povľchu

ČesŤ B: WASTNÍCI A INÉ opMvrvmľÉ osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNosTI

Mastník
Počet vlastníkov: 1

Správca

Nájomca

Iná oprávneĺrá osoba

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniá, ľodné číslo lIČo lIný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

I SKAKALA MARTIN r. SKAKALA, ING. a JA}.IKA sKÁKALovÁ Í. sKAKALovÁ, 9o0
s4-JABLoNovE , č. 406, sR' Dátum narodeĺria: 22.09.196l, Dátum naľode nta: 17 .05 .1962,
BSM

t/l

Titul nadobudnutia

Rozhodnutie o určení sip.č'-č.629/96.

Iné údaje

GP 31738761-t9t96.

Poznámky

Bez záp'lsu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniá, rodné číslo lIČo lIný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Tiťul, pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniá, ľodné číslo l IČo l Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pob1.ru / Sídlo
Dátum naľodenrá, rodne číslo l lČo lIný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul nadobudnutia - nepriradené

223



@ Úrad Bratistavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

sPRlEVoDruÝ llsľ - INTERNÁ pošľn

Určené pre: oddelenie právne

číslo konania:
ols81./20221PK-94

Vybavuje:
lng. Monika Nekolová

Bratislava
7.9.2022

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku (predzáhradky) _ vyžiadanie stanoviska

Vážený pán vedúcĺ,
dňa 5.8.2022 bola doručená na odbor dopravy žĺadosť právneho oddelenĺa o vyjadrenie sa k žiadostĺ lng. Martina
Skákala o odkúpenĺe pozemku parc.č. 339/20, navrhnutého na odčlenenie z pozemku parc.č. 339/2, zapísaného na
LV č. L860 v k.ú' Tomášov.

Podl'a stanoviska správcu cestnej siete Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja súhlasí s predajom
pozemku za podmienky, že posunuté oplotenie parciel sa bude nachádzať za jestvujúcím chodníkom pozdĺž cesty
lll/1053 a nesmie zhoršĺť rozhl'adove pomery v križovatke ciest ll/510 a llĺ/1053.

Na základe obhlĺadky na predmetnom pozemku a na základe vyjadrenia zhotovitel'a geometrického plánu Vám
oznamujeme , že pozemok je odčlenený od komunikácie jestvujúcim plotom, ktorý bol postavený min. pred 30
rokmi, je dlhodobo (mĺn.30 rokov) užívaný majitelbm prĺľahlého rodinného domu a nezasahuje do chodníka, ktorý
ústi do prechodu pre chodcov. Zároveň tento existujúci plot nezhoršuje rozhl'adove podmienky v križovatke
a nebráni prípadnej úprave krĺžovatky v budúcnosti.

Na základe uvedeného odbor dopravy súhlasí s odpredaním predmetného pozemku.

Riaditel'odboru



.i Urao qeodezie' kaĺ1o!]raíie a l(atast[a Slovenske; republiky DáI\nn 1B11 ?o2?

i' :'::l ĺ ĺ'" q-.j ľ č'_! ĺ" {:: ĺ.J É s ĺ ľ ĺ: í_;, :'* 3 t / ?
Br;:tlslavský > seĺlec > lolIašoV > k'Ú loliljsov

Vytlačene z apĺikácie Mapový klient ZBG|S NepouŽitel'né na právne Úkony' (/2)

VykoJlať len odbome spósobilá osol]a



@ Úrad geodézie, kartograíie a katastra Slovenskej republiky Dátum: -]B.11 2022

Crslo lrstLr vlastnrctva

1 860

Vylneĺ,] pJlaely V ĺ]1'

4093

l(ijĺ'slĺ álnP Ĺ]7en]le

Tomášov

Obec

Tomášov

Druh pozemku

Zastavaná pIocha a nádvorie

spósob vyUŽlVanaa pozemkU

Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, pol'ná cesta, chodnĺk, nekryté parkovisko a ich
súčasti

Umrestnenle pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom Územĺ obce

spoloií]ä nehnUtelhosľ

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

DlUl] pl ŕl\4leho VZťal]r,

Neevidovaný

UCja]e platne k dátUlTU

1l . 11 .2022

DrUh aĺ]ídnene] nci]nLltcl'|ostl (0)

Neexistuje záznam

Stavby (0)

Neexistuje záznam o stavbách

Vlastník (1 )

1. Bratĺslavský samosprávny kraj, Sabinovská 1 6, Bratislava, PsČ 821 02, SR (Podiel: 1 /1 )

Vytlačené Z aplikácĺe Mapový klient ZBGIS. NepouŽitelhé na právne úkony' Q/2)

vykonať len odboĺne spôsobilá osoba



Úrad geodézie, kaľtografie a katasta Sloveĺrskej republiky

vÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okľes

Obec

Katastrálne územie

108

508276

86349Í

Senec

Tomášov

Tomášov

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Udaje platné k

5.8.2022

8:36:34

4.8.2022 l8:00:00

Výpis je neporžitelhý na pnárme rikony

rÝpIs Z LIsTU vLASTNÍCTVA č. 1860

čnsľoČIvŕ

čĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Paĺcely regista,,C'' evidované na katastálnej mape

Počet parciel: l

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyžiadané.

Legenda

Spôsob lryuživ ania pozemku

22 Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, polhá
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

česŤ B: WASTNÍcI A INÉ oPRÁu{ENÉ osoBY z PRÁVA KNEHNUTEĽNosTI

Počet vlastníkov: 1

Paľcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spjsob
vyuzrvanla
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

339/2 4093 Zutavaĺiáplocha
a nádvorie

22 I I

Iné údaje:
Bezzápisu

Vlastník

123



Poradové
číslo

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

Spoluvlastnícky
podiel

I Bratislavský samospráwy lĺaj, Sabinovská 16, Bratislava, Psč 821 02, sR' IČo: 36063606 lĺl
Titul nadobudnutia

Delimitačný protokol o odovzdaní majetku podľa zák.č.41612001r Zb.z. zo dňa 10.1.2006-Z-442106
pelimitačný protokol' Z-5 l 3 l08
Ciastkový delimitačný protokol, Z-37 57 l 12
Rozhodnutie obvodného lesného ír adu č.27 | l 2 l 20 1 2 -B A 3 zo dň,a 2'8.20 1 2
GP č. |0120|2 zo dŕ.a 13'2.2012

Iné údaje

Oznámenie o zosúladení súboru geodetických a popisných informácií KN' X-241109 zo dňa 14. l0.2009
GP č' 99l20I1 zo dňa 14.5'2012'R-433l12
GP č.20l20I3, č. overenia 495lĺ3 zo dňa24.4.2013,ZPMZ II30,R-474l|3
Gp č.k. 2694116 zo dňa28.l1.2016' zPMz 1399 (R_ 1556/16)
GP č.6-l12019 zo dÄa 13 '07.2020,číslo overenia 228612019, ZPMZE 1626,v-48|l2l-pvz73l2l

Poznámky

Bez zápisu

Poradové
číslo

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

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Správca

Nájomca

Iná opľávneĺrá osoba

Poradové
číslo

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

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

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

čĺsŤ c: Ť,aRcny

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

Vlastník poradové číslo l KN-E l3 13/2 - Vecné bremeno: povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa
produktovodu SLOVNAFT' a.s' v ľozsahu podl'a Geometrického plánu č' 17212008, v súlade s
$ 10 zákona NRSR č. 65612004 Z. z. o energetike, podl'a Z-4I59l08

Mastník poradové číslo l Vecné hremeno - povinnost'strpieť uplatňovanie pľáv prevádzkovatel'a ropovodrr
TRANSPETRoL, a.s., v rozsahu podľa geometrického p|ánu č. 90/2008 (parc.č. l3 l3l2) v
súlade so zákonom NR SR č.65612004 Z'z. o energetike a zmene niektorych zákonov,Z-
3859/09
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ýfu5tnft poradové číslo 1 Vecné bremeno - Povinnost'
SLO\,/NAFT' a.s. v ľozsahu

strpieť up1atňovanie práv prevádzkovatel'a distribučnej siete
podl'a GP č.65lll (paľc.ľeg C č. 868)' v súlade s $ l0 zákona

NRSR č.656/20o4 Z.z. o energetike., z-4308l1l

Vlastník poradové číslo l Vecnébľemeno -vZmysle $ l0a $ 36Zákov č.65612004Z'z.zákona oenergetikevplatnom
znení sa k pozemku paľc.č. 13 l IlI zriaďuje vecné bremeno zo zákona, zodpovedajúce prálrr
vstupu na uvedený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, v súlade s
geometrickým plánom č. 97l201r l , z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku
uloŽeným káblovým vedením, v prospech vlastníka tohoto eneľgetického zarladenla,
spoločnosti ZSE Ditribúcia, a.s., 2-396ll2

Mastnft poradové číslo l Vecné bremeno - povinnost' stľpiet', na časti zaťaženej nehnutel'nosti, v rozsahu podl'a
geometrického plánu (č.o. 1 062l I 3, ZPMZ I I25), na pozemku p. č. l 3 1 l / 1,

a) zriadenie a uloženie elektľoenergetickej stavby
b) uŽívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy' rekonštrukcie, stavebné úpravy
elektroenergetickej stavby, jej odstránenie a za ým účelom vstup, pľechod a pľejazd peši'
motoroými a nemotoľoými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami,
oprávneným a ním poveľenými osobami, v prospech Západoslovenská distribučná a.s., podl'a
v -7 466113, zo dňa 7 .| .2014.

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - právo zriadenia a uloŽenia elektroenergetickej stavby, uŽívanie,
prevádzkovanie, údľžbu, opľa\y' úpravy, rekonštrukcie' modernizácie a akékol'vek stavebné
úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a za tým účelom vstup, pľechod a prejazd
peši, motorovými a nemotoroými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami,
oprávneným a ním poverenými osobami na časti pozemkov p.č. 336lI, 340 a 364 v rozsahu
rrymačenom v Gp.ll63/14 zo dňa26.9.2014 (ZPMZ 1229) 

' 
v pľospech Západoslovenská

distribučná a.s. (ICo: 36361518)' podľaY-9022l14 zo dŕ.a2.2'20|5

Mastník poradové číslo 1 Vecné bľemeno podl'a $ 22 a nasl. Zákona č.79lĺ957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č.25|12012 Z' z. o energetike a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov v pľospech spoločnosti Západoslovenská distribučná' a.
s., Bratislava ICo: 3636l518, podl'a geometrickeho plánu č. l43-2312013 overený pod číslom
15212014 zo dia24.2.2014 (ZPMTč. l17z) na pozemky registra ''C'' parc. č.'79511 a82311,
týkajúce sa elektroenergetického zaľiadenia: 1x22kY VN linka č.435 na trase Rz Podunajské
Biskupice - Rz Senec (Z-1250114)

Mastnft poradové číslo 1 Vecné bremeno podl'a $ 22 a nasl. Zákona č.791195] Zb' o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zĺĺkon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákoĺa č. 25|l20l2 Z. z. o eĺergetĺke a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distľibučná a.s.
(ICo: 36 3615l8)' podl'a Gp č.155-7l20I5, overeného dňa 14.l0.20l5 pod č.k. G1-I928I20I5,
ZPMZ 1300 na pozemok p.č.123012,
ýkajúce sa elektroenergetického zariadenía-. lx22kY VN linka č.4l4 na trase Rz Podunajské
Biskupice -ZHZlvanka pri Dunaji (Z-6308/15)

Vlastníkporadové čfulo 1 Vecné bremeno - povinnosť strpieť na pozemku parc.č. 853
a) zriadenie a uloŽenie elektroeneľgetických zariadeni
b) užívanie, prevádzkovanie, údŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modemizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstľánenie v rozsahu uľčenom v
geometrickom pláne č. |5lz0l8, úľadne oveľenom dňa 12.06.20\8 pod č.k. 108212018,ZPML
1510
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČo: 363615l8), podl'aY-9492/20l8 zo dňa
12.1t.2018

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatel'a produktovdu
SLOVNAFT, a. s. (ICo : 3 1'322832) cez pozemok par c.č. | 3 13 l 2,
v rozsahu podl'a Geometrického plánu č. 9112007 úradne overeného dňa 05'09'2007 pod č.k.
I29'ĺ 12007 ZPMZ 8|7, v súlade so zákonom NR SR č.2512012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektoých zákonov, 2-602412018

Mastníkporadové číslo l Vecné bremeno- spočívajúce v práve:a) zriadenia a uloŽenia elektľoenergetických zariadení v
rozsahu vyznačenom v GP č.G1-2286l19' b) lžvania,prevádzkovania, údržby, opravy' úpĺavy
rekonštrukcie, modernizácie a akýchkol'vek iných stavebných úprav elektroeneľgetických
zariad,eni a ich odstránenie v rozsahu vyznačenom v GP č.G1-2286119k nehnutel'nostiam
pojzemkom parc.č.336lÍ,parc'č.339l2 v prospech Západoslovenská distribučná,a.s., BA
(ICo : 3 63 6 l 5 l 8), podľa v -48 I l202I zo dňa 1 I.03'2021,pv z 7 3 l 2l

Výpis je neporžiteľný naprfime rĺkony
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Geonlolĺický pldn ie podkĺodom no próvne úkony, keď Údoje dote|ojšieho stovu výkozu výmer sÚ zhodné s údojmi plotných výpisov z kotostro nehnutelnostÍ

Kroj

Brollslovský
okĺes

Senac
0bec

ĺomóšov

Kot.
Územie Tomúšov 022//2022

Člslo
pĺónu zs-xvil-23-5

MopoVý
list č

GEoMETR|CKÝ PLÁN oddeĺenĺe pozemku
p.č. 539/20

no

Vyhotovitel

M,M,Servĺs, s.r.a.
Geodetickó kancelória

ul. SNP 6
920 0ĺ H!ohovec

lČo: 51 262 860

lnĺ]. Al l{il(li? l(' ir:;'illÔVi|
Úrodne overit
Meno:

Vyhotovil Autoĺizočne overĺl

25.05.2022
Dňq: čĺslo:

e4 4\ttlnruMorŕIn Morcvonský
Meno: Dňol Meno:

2 Richard
on"? 

o -ol- ?t22

Nové hronice boli v prírode oznočené
plolom, forbou

Zóznom podrÔbného meronio (meročský ndčrt) č.

I 790
Súrodnioo bodov oznočoných číglqmi o ostotnó mBročskó
údojo 9ú uložôné vo všeobocnoj doklmenlócii

ž la,j
I '') -,

prodpieom

Ĺ"

äť

*

t!

Úrodne overené podlo $ 9 zókono NR sR č' 215,/1995
7.z' o geodézii o

': !{tr!t.č. 6.50 - 1997
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Doterojší stov Zmeny Nový stov
Cĺslo

R
Žky

Druhporcely Výmero Výmero

PKv KN ho m2

Druh
pozemku Diel

k
rsrcele

číslo
m2

od
porcely
číslo

m2
Čĺslo

po rce ly
ho 2m kód

Vlostník'
(inó opróv' osobo)

odreso, (sídlo)

Siov prdvny ie totožný s registrom C KN
339/2

kód spôsobu

zast.pt.4093

4093

339,/2

339,/20

3962 zast.pl. Doterojšĺ

využĺvanio 22 Pozemok, no ktorom je postovenó ĺnžinierska stavbo
cesto, polnó cesta, chodnĺk, nekryté porkoviska a ich

18 Pozemok, na ktorom ja dvor

I <' zost,pl. datto
t8

4093

- cestnó, miastna o účotovó komunikócia, tesnó
súčasti
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Súdny znalec v odboroch:
o 37 00 00 StavebnícWo
. 37 01 01 Pozemné stavby
o 37 07 00 Odhad hodnoty stavebných prác
. 37 10 02 odhad hodnoty nehnutel'ností

Telefón: 0905 B42 060 0914 333 333 0903 300 25B

E-mail: maros.rat@gmail.com ratulo@yahoo.com m.rat@centrum.sk

Evidenčné číslo znalca : 912913

objednávatel': SKAKALA MARTIN r. SKAKALA,ING., 900 54, |ABLONOVE, č.406, sR

,

ZNATECKY POSUDOK
číslo: 127 /2022

Predmet znaleckého posúdenia:
Určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc.č'339/20 vzniknutého oddelením podl'a GP č'O22/2022 z pozemku
p.č.339 /2 zapísaného na LV č. 1860, katastrálne územie Tomášou okres Senec

Počet listov: 21 (z toho príloh) B
Počet vyhotovení: 3
Počet odovzdaných vyhotovení: 2

ľ
I

I

1



Znalec: Dipl. lng. Ratulovský Iúlius, Koneľnĺkova 36. 920 01 Hlohovec čísto posudku: 127/2022

I UVOD
1. Uloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoťy pozemku parc. č.339/20 vzniknutého odelenim podl'a GP č. 022/2022 z
pozemku p.č'339 /2 zapísaného na LV č. 1B60, katastrálne územie Tomášov, okres Senec

2' Dátum vyžiadania posudku:
1.8.2022

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhoduiúci na zistenie stavebnotechnického stavu)
2.8.2022

4' Dátum, ku ktorému sa nehnutel'nosť alebo stavba ohodnocuie:
2.8.2022

5. Podklady na vypracovanie posudku:
5.1 Dodané zadávatel'om:

. Geometrický plán č.022/2022 zo dňa 25.5.2022 overený pod.č. 1023/2022 dŕra20.7.2022

. Ústna objednávka od zadávatel'a zo dňa 1''8'2022
5.2 Získané znalcom:

. Výpis LV č.1B60 vytvorené cez katastrálny portál ZBGIS zo dŕn 1'.8.2022

. Výpis z katastr. mapy - vyWorené cez l<atastrálny portál ZBGIS zo dť, I.B.2022
r Fotodokumentácia

6. Použiý právny pľedpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2Oo4 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty v
platnom znení.

7' Ďalšie použité právne pľedpisy a literatúra:
Zákon č. 3B2/2004 Z.z. o zna|coch, tlmočníkoch a pľekladatel'och a o zmene a doplnení niektoých zákonov v
platnom znení.
Vyhláška Ministersťva spľavodlivosti Slovenskej republiky č.49O/2004 Z.z' ktorou sa vykonáva zákon č.
382 /2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom
znení.
sTN 7340 55 - Výpočet obosravaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Zákon č. 50/1'976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/19BO Zb. o jednotnej k|asifikácii stavebných objektov a
stavebných prác výrobnej povahy.
opatrenie ŠtatiStického úradu Slovenskej ľepubliky č.72B/2O0OZ.z.,ktoýmsa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoý nehnutel'ností a siavieb, Žilinská univerzita v
EDIS, 2001, ISBN BO-7100-827-3

B. osobitné požiadavky zadávatel'a:
Neboli uplatnené.

e

)

9' Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
Stanovenie VŠH pozemku k prevodu nehnutel,nosti

2
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-' ak Sa V najbIižšonl čase podl'a platného územného plánu predpokladá nižší stupeň využitia
ako doteraz,

- s1lác1 clrlĺsiía vplyv zá1laclru z pľienlyselnej výľoby, uskladnenia Surovín, odpadov, zýroby
potravín, z 1lol'nohospoclárskej výroby a pod.,

- ľušivý hluk z ccstľiej, leteckej alebo železnične.j dopravy v obytných oblastiach,
- ekologicl<é zaťaženi e pozenrl<u,

- ak sa v blĺzl<osti obytne1, adrninistratívrrej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo
pôsobiace 1lrielrryselné zariadenia,
- pri nlinloľiacltlotrr zatienení obytných miest [les, skaly, severné úbočie a pod.), svahovitosť
tet'énu, hlacliIla podzer'rrrlej vody, únosnosť základovej pôdy,
- vplyv časového vývoja minulých období,
- iné falĺtory fnapríklad tvaľ pozenrku, výmera pozemku, druh možnej zástavby,
nezabeZpečený prístup z verejnej kornunikácĺe, chránené územia, obmedzujúce regulatívy
zástavby a pod.J

0,20 - 0,99

Redukujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohl'adnené vo východiskovej hodnote alebo v predchódzajúcich
koeficĺentoch' Pri závadóch viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s ohl'adom
na predpokladanú hc;dnotu závady. Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku na účely vysporiadanÍa vlastníckych
práv k pozeľlll<u lnedzi vlastníl<om stavby a vlastníkom pozemku sa pri hodnotení redukujúcich faktorov neprihliada
na zóťaže spôsobené vIasLníkom stavby (napríklad stavba na cudzom pozemku a pod.)'

Sanlotné a pral<ticl<é určenie Všeobecrré hodnory parciel V tomto prípade sa zrealizuje Programom HYP0
v aktuáinej verz'ii 2022. Vlastnícl<e a evidenčné údaje sú použĺté zLV č.1860 a podl'a GP č.022/2022.

Parcela Druh pozemku Spolu
výmera Inl2|

Spoluvlastnĺcky
Podlel

Výmera [mz]

33e /20 zastavaná plocha a nádvorie 131,00 7/1 131,00

ks
]<ocficienL vŠeobecnej 3' obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvatel'ov

slttrácie
i<r' 5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným

koeĺicient intenZity vyuŽitĺa vybavením
I<tl 3' pozcrrlky v samosLatných obciach, odkial'sa možno dostať prostriedkom

l<oeficient do1lravnýclr hromadnej dopravy alebo osobným motoroqf'm vozidlom do centra mesta do

0bec:
Výcll ocĺ isl<o vá h od lro tzr:

vzťahov
kĺ.

koeíicient funkčného
vyuŽitia ŕrzemia

l<r

l<oe[i ci cn t" techn icl<ej
i ll lrašn_l'rl<túry 1lozenrku

l<.t.

l<oe lici e n I povyšuj úci ch
ĺa ktorov

l<H

l<oeficien t rec| u kuj ťrcich
fai<[orĺlv

Vinohľady nad Váhom
VHĺur1 = B0,00%o z 66,39 €f m2 = 53,11€/m2

L5 min. pri mávke

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

3. dobrá vybavenosť fmožnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí,
napríl<lad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu)

3. nevyskytujú sa'

10. vplyv časového vývoja minulých období,

1,00

1,05

0,90

1,30

L,30

1,00

0,40

0,638

33,93 C/mz

ID N o1'KoVÁ il0DNoTA PoZEMKU
Názov Výpočet

eli cient polohovej ĺ.liferenciácie :kprl = 1,00 x 1,05 * 0,90 * 1,30* 1,30 * 1,00 x 0,40

L

\-

označetrĺe a názov
koeÍ'icientu Hodnotenie Hodnota

koeÍicientu

Hodnota

Á

lecl notková všeobecná hodnota pozemku ,VŠHvi = VHlr1 * kľo = 53,11 €f mz* 0,6388

'1 
1.



VYHODNOTENIE

V Hlohovci dňa2.8,2o22

III. ZAVER
REKAPITULÁCIA VŠEoBECNEI HoDNoTY

MIMoRIADNE RIZIIíĺ
Mimoriadne riziká neboli znaIcom identifikované.

znalec

IV. PRÍLOHY
' -VÝnĺ' 

LV č.1860 vytvorené cez katastrálny portál ZBGIS zodňa 1.8.2022 3 str.
' Výpis z katastr. mapy - vytvorené cez katastrálny portál ZBGIS zo dňa 1.8.2022 1 stľ.o Geometriclqý plán č'O22/2O22zo dňa 25.5.2022 overený pod.č. 1'023/2022 dňa20.7'2022 3 strr Fotodokumentácia 1 str.

Názov Výpočet Všeobecná hodnota t€Iparcela č'339/20 131,00 mz * 33,93 €/mz* L/t 4 444,83Spolu
4 444,93

Názov VŠeobecná hodnota t€lPozemky
k.úPozemok Tomášov nového(stav podl'a GP 2č'0 3č. 93022)2/2 0 3 Iparc. l)

[1
4 444,83

becná hodnota celkom
4444,93Všeobecná hodnota zaoknĺhlene

4 44AVšeobecná hodnota slovom: Eur
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