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Návrh uznesenia

uzNEsENlE č..'.../2023
zo dňa 27 ' 01.2023

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A rozhodlo
o prebytočnosti nehnutel'ného majetku na Mierovej ulici č. 3 v obci Tomášov, zapísaného na
liste vlastníctva č. 1860, nachádzajÚceho sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov,
okres Senec, vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, a to.

- novovzniknutý pozemok, reg. uC", parcelné čĺslo 339/21, vo výmere 89 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, oddeleného z pozemku parc. č. 336/1 a pozemku č.33912',

- novovzniknutý pozemok, reg. uC", parcelné čĺslo: 339/22, vo výmere 5 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, oddeleného z pozemku parc. č. 336/1 a pozemku č' 33912

a to na základe geometrického plánu č,. 02212022 na oddelenie pozemku parc. č. 339121,'.l22
vyhotovitel'a: M.M.Servis,s.r.o', Geodetická kancelária, ul. sNP 6, 920 01 Hlohovec,
lCo: 51262860, zo dňa 27. 05. ZoZ2,Úradne overeného okresným úradom Senec,
Katastrálnym odborom dňa27.07.2022 pod č.: 61 102412022.

B schval'uje
ako prípad hodný osobitného zretel'a podl'a ustanovenia $ 9a ods. 8 písm. e) zákona
č' 44612001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktoqým 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. 3 v obci Tomášov,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec, vedené na
LVč.1860

novovzniknutý pozemok, reg. ,,C", parcelné číslo 339121, vo výmere 89 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, oddeleného z pozemku parc. č. 336/1 a pozemku č' 33912;
novovzniknutý pozemok, reg. ,,C", parcelné číslo; 339122, vo výmere 5 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, oddeleného z pozemku parc. č. 336ĺ1 a pozemku i,.339ĺ2

do podielového spoluvlastníctva Žiadateľom

PavolZibrin rĺ
trvale bytom:'
štátny občan ĺ

Alexandra Zibt
trvale bytom: I

štátny občan S

ako kupujúcim, za kúpnu cenu vo výške 3 í90,- €,



s podmienkami:

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 platnosť,

b) kupujúci uhradí kÚpnu cenu na základe prĺloŽeného znaleckého posudku do 30 dní
od podpísania kÚpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami'

c ukladá

riaditel'ke Uradu Bratislavského samosprávneho Rrajazabezpečit'prípravu a podpis kÚ pneJ
zmluvy

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti B



Dôvodová správa

Predkladaný materiálje 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.i. 339/21 a339122 navrhnutých na odčlenenie z pozemku p. č. 339/2
a p.č. 336/1, 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 zákĺade 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.
Zároveť't 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. 339121 a 339122 vzniknutého oddelením z pozemku
p.č. 339/2 a p.č. 336/1 podl'a Geometrického plánu na oddelenie pozemku p.č,. 339121,:ĺ22
vyhotovitel'a: M.M.Servis,s.r'o., Geodetická kancelária, ul' SNP 6, 92o 01 Hlohovec, lČo:
51262860, zo dňa 27. 05' 2022,úradne overeného okresným úradom Senec' Katastrálnym
odborom dňa 27 . 07 . 2022 pod č.: 61 102412022 v zmysle Žiadosti, spolu o výmere 94 m2.

Cena pozemkovvo výške 3190,-€, t'j'33,93,_ €lm2 bola stanovená na základe Znaleckého
posudku č,' 129ĺ2022 na určenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 339ĺ21,-22vzniknutého
oddelením podl'a GP č. 02212022 z pozemku p.č:' 33912 a p.č. 336/1 zapísaného na LV č. 1860'
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,.302ĺ2001 Z' z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa p-ri výkone
samosprávy stará o všestranný ro,zvojsvojho Územia a o potreby svojich obyvatel'ov. Žiadatelia
odóleňované a predávané pozemky dlhodobo uŽívajú ako predzáhradku, ktoré ako pril'ahlá
plocha svojím umiestnením 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. 44612001 Z. z' o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, ustanovenia odsekov 1 až7 sa nepouŽijú pri prevode majetku vyššieho
územného celku, pri prevodoch majetku vyššieho územného celku z dÔvodu hodného
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 celejtejto doby.

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



Prílohou materiálu sú:
- Žiadost'doručená dňa 03' 08' 2022- Výpis z LV č' 1860 pre pozemok p.č. 336/1 a pozemok p.č. 339/2 vedený pre okres

Senec, k'ú. Tomášov
- Stanovisko odboru dopravy a správcu cesty č. 01581l2022/PK_93 zo dňa 07 ' 09. 2022- Fotodokumentácia
- Geometrický plán č. 02212022
- Znalecký posudok č' 12912022 (rnýňatok)



Pavol Zibľin, Vajnoľská 98J' 83104 Bľatislava

Aloxandľa Zibľinová, Mieľová 3A' 90044 Tomĺĺšov, zibrinova@gmail.com, 09052|L267
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YEC; Žiadosť o odkúpenio pozemku - pľedzáhľadky

Žiadame o odpredaj pozemku paľc.č. 33912I,-22 variknutého oddelením z pozemku p.č.339ĺ2 a

p.č,.336ll, K Žiadosti prikladáme Geometľický plán a Znalecký posudok.

Zakladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme.

V Bľatislav e dta 3 .8.2022

Pavol Zibľin

-/- (a\ĺ,'ĺ^cvq
Alexandľa Zibľinová



@ Úrad Bratĺslavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

sPRlEVoDruÝ usľ - |NTERNÁ pošľn

Určené pre: oddelenie právne

Číslo konania:
01.s81./2022/PK-93

Vybavuje:
lng. Monika Nekolová

Bratislava
7.9.2022

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku (predzáhradky} - vyžĺadanie stanoviska

Vážený pán vedúci,
dňa 5.8.2022 bola doručená na odbor dopravy žiadosť právneho oddelenia o vyjadrenĺe sa k žiadosti Pavla Zibrina
a Alexandry Zibrinovej o odkúpenĺe pozemkov parc.č' 339/21' a339/22, navrhnutých na odčlenenie z pozemkov
parc.č. 339/2 a 336/L, zapísaných na LV č. 1860 v k.ú. Tomášov.

Podľa stanoviska správcu cestnej siete Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja súhlasí s predajom
pozemkov za podmienky, že posunuté oplotenie parciel sa bude nachádzať za jestvujúcim chodníkom pozdĺž cesty
lll/1053 a nesmĺe zhoršiť rozhl'adové pomery v krĺžovatke ciest ll/5L0 a lll/1053.

Na základe obhliadky na predmetných pozemkoch a na základe vyjadrenia zhotovitel'a geometrĺckého plánu Vám
oznamujeme , že pozemky sú odčlenené od komunikáciíjestvujúcim plotom, ktorý bol postavený min. pred 30
rokmi, sú dlhodobo ( min.30 rokov) užívané majitel'om pril'ahlého rodĺnného domu a nezasahujú do chodníka,
ktorý ústi do prechodu pre chodcov. Zároveň tento existujúcĺ plot nezhoršuje rozhl'adové podmĺenky v križovatke
a nebráni prípadnej úprave križovatky v budúcnosti'

Na základe uvedeného odbor dopravy súhlasís odpredaním predmetných pozemkov.

vedúci odboru



Úľad geodézie, kartogľafie a katasta Sloveĺrskej republiky

rÝpIs z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okĺes

Obec

Katastrálne územie

108

508276

86349t

Senec

Tomášov

Tomášov

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Udaje platné k

5.8.2022

8:3"7:24

4.8.2022 l8:00:00

Výpis je nepoužiteľný na pnĺvlrc rÍkony

rÝpls Z LISTU vLAsTNÍCTVA č. 1860

ČnsľoČtľŕ

čĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Paĺoely regisEa ,,C'' evidované na katastálnej mape

Počet parciel: 1

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku

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

Spoločná nehĺutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

čĺsŤ B: WASTNÍCI A INÉ oPRÁvNET.{É osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNosTI

Počet vlastníkov: 1

I z3

Parcelné číslo Výmera v
m'

Druh pozemku Spôsob
v1užirlania
pozemku

Druh chránenej
nehnutel'nosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
pľávneho
vzťahu

336ĺt 9533 Zastavauáplocha
a nádvorie

22 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

Vlastník



Poradové
čís1o

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

Spoluvlastnícky
podiel

1 Bratislavský samospÍávny kaj, Sabinovská 16, Bratislava, PsČ 821 02, sR' Ičo: 36063606 1/t

Titul nadobudnutia

Delimitačný pľotokol o odovzdani majetku podľa zák.č.4t 61200I Zb.z. zo dňa l0'1.2006-Z-442/06
Delimitačný protokol, Z-5 13 l08
Ciastkový delimitačný protokol, z-37 57 l |2
Rozhodnuti e obvodného lesného ir adu č.27 1 l 2 l 20 1 2 -B A 3 zo dĺla 2.8.20 l 2
GP č' 10/2012 zo dŕra 13.2.2012

Iné údaje

Oznámenie o zosúladení súboru geodetických a popisných informácií KN, X-24ll09 zo dťra 14.10.2009
GP č.99/20| 1 zo dňa 14.5.20l2,R-433/1Ž
G-P č 2012013, č. overenia 495113 zo día24.4'2Ol3,ZPMZ |l3O,F.-474ll3
9p e \. 29e4/t6 zo dita28.11.2016, ZPMZ 1399 (R-tss6/16)
GP č.6-ll20l9 zo dňa 13.0'7.2020,číslo overenia 228612019,ZPMTE 1626,v-481l2l -pvz 73121

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

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

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Správca

Nájomca

Iná opĺávneĺrá osoba

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobyťu / Sídlo
Dátum narodenia, ľodné číslo l lČo / Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

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

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

ČĺsŤ c: Ťĺncrry

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Obsah

Mastník poradové číslo l KN-E l3 1 3/2 - Vecné bremeno: povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatel'a
pľoduktovodu SLOVNAFT, a.s. v rozsahu podl'a Geometrickéhó pláriu č. 112/2008, v súlade s
$ l0 zákona NRSR č. 65612004 Z. z. o energetike, podl'a Z-4I59l08

Mastník poľadové číslo l fgc1é !1e4eno - povinnost'shpieť uplatňovanie pľáv prevádzkovatel'a ropovodu
TRANSPETRoL, a.s., v ľozsahu podľa geometrického plánu č. 90/2008 (parc.č.I313/2) v
súlade so zákonom NR SR č'65612004 Z.z. o energetíkď a zmene niektoýôh zákonov, Ž-
3859/09

223



Mastník poradové číslo 1 Vecné bľemeno _ Povinnosť
SLO\'INAFT, a.s. v ľozsahu
NRSR č'656/2004 Z.z. o energetike., Z-4308l1l

strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatel'a distribučnej siete
podľa GP č. 65/1 l (parc.ľeg C č. 868)' v súlade s $ 10 zákona

Vlastníkporadové číslo l Vecnébľemeno _v zmysle ô 10 a $ 36Zákov č.65612004Z.z.zákonao energetike vplatnom
znení sa k pozemku parc.č' 1 3 l l/i zriaďuje vecné bremen o zo zákoĺa, zodpovedajúce práw
vstupu na uvedený pozemok v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, v súlade s
geometľickým plánom č. 97 l20I1, z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku
uloŽeným káblovym vedením, v prospech vlastníka tohoto energetického zariadenia'
spoločnosti ZSE Ditribúcia, a.s., Z-396112

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno _ povinnosť strpieť, na časti zaťaženej nehnutel'nosti, v rozsahu podl'a
geometrického plánu (č.o.l062l13,ZPMZ ll25), ĺa pozemku p.č. l31 1/1,
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
b) užívanie, prevádzkovanie, údrŽbu, opľavy' úpravy, rekonštrukcie, stavebné úpravy
e lektľoenergetickej stavby, jej odstľánenie a za ým účelom vstup, prechod a prejazd peši,
motorov,ými a nemotoroými dopravnými prostľiedkami, strojmi a mechanizmami,
oprávneným a ním poverenými osobami, v prospech Západoslovenská distribučná a.s., podľa
v-7466lL3, zo día7 .|.2014.

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno - právo zriadenia a uloŽenia elektroenergetickej stavby, užívanie,
pľevádzkovanie, údľžbu' opravy' úpľavy, rekonštrukcie, modemizácie a akékol'vek stavebné
úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstrrĺnenie a za tým účelom vstup, prechod a prejazd
peši, motorovými a nemotorovými dopravnými pľostriedkami, stĺojmi a mechanizmami,
oprávneným a ním poverenými osobami na časti pozemkov p.č.336lI,340 a364 v rozsahu
vyznačenom v G21763l14 zo dňa26'9.2014 (ZPMZ 1229) ,v pľospech Západoslovenská
distribučná a.s. (ICo: 363615l8)' podl'a V-9022l14 zo dň.a2.2.2015

Mastník poĺadové číslo l Vecné bremeno podl'a $ 22 a nasl. Zákona č.7911957 Zb. o ýrobe , rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č.251D0|2 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorych zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.

s.,BratislavaICo: 363615l8,podl'ageometrickéhoplánuč. 143-2312013 overenýpodčíslom
15212014 zo dňa24.2.2014 (ZPMZč. l1'72) na pozemky registra ''C'' parc. č.79511 a823/1,
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: Ix22kY VN linka č' 435 na trase Rz Podunajské
Biskupice - Rz Senec (Z-1250114)

Vlastnft poradové číslo l Vecné bremeno podľa $ 22 a nasl. Zákona č.'7911957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č.25Il20Iz Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distľibučná a.s.
(ICo: 36 361518), podľa Gp č. L55-712015, overeného dňa 14.10.2015 pod č.k. GI-I928I20I5,
ZPMZ 1300 na pozemok p.č.123012,
ýkajúce sa elektroenergetického zariadenia: |x22kY VN linka č' 4I4 ĺa tĺase Rz Podunajské
Biskupice -ZHZlvaĺka pri Dunaji (Z-6308115)

Mastníkporadové čfulo l Vecné bremeno - povinnosť strpieť na pozemku parc.č. 853
a) zriadenie a uloŽenie elektroenergetických zaľiadení
b) uŽívanie, prevádzkovanie, údŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modemizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v rozsahu určenom v
geometrickom pláne č. 15l20l8, úradne overenom dňa 12.06.20|8 pod č.k. l082lz018'ZPMZ
1s 10
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČo: 36361518), podt'aY-949212018 zo dť'a
12.11.2018

Mastník poradové číslo l Vecné bremeno - povinnost'strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatel'a produktovdu
SLOVNAFT, a.s. (ICo : 3 1322832) cez pozemok parc.č. 13 13 12,

v rozsahu podľa Geometrického p1ánu č. 911200'| úradne overeného dňa 05.09.2007 pod č.k.
129'712007 ZPMT8I'7, v súlade so zákonomNR SR č.25rl20|2Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektoých zákonov, Z-602412018

Mastníkporadové číslo l Vecné bremeno- spočívajúce v práve:a) zriadeĺia a uloŽenia elektroenergetických zariadeĺiv
rozsahu vyznačenom v GP č.G1-2286119' b) ĺžvaĺía,prevádzkovania, údržby, opravy' úpravy,
rekonštrukcie, modemizácie a akýchkol'vek iných stavebných úprav elektroeneľgetických
zariadeĺi a ich odstránenie v rozsahu lyznačenom v GP č'G1-2286119 k nehnutel'nostiam
po.zemkom parc.č.336/l, parc.č.339l2 v prospech Západoslovenská distĺibučná,a.s., BA
(ICo : 3 63 6 1 5 i 8), podl'a v -48 I 1202\ zo dňa 1 I.03 .2021,pvz 7 3 l 2 |

Výpis je nepoužitel'ny na práure rlkony
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Úrad geodézie, kartogľa.fie a katasta Slovenskej repubtiky

lÝpls z KATASTRA NEHNUTBĽNoSTÍ

Okres

Obec

Katastrálne územie

108

508276

863491

Senec

Tomášov

Tomášov

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

udaje plafne l(

5.8.2022

8:3ó:34

4.8.2022 l8:00:00

Výpis je nepoužitel'ný na pnárme úkony

rÝpls Z LIsTU VLASTNÍCTVA č. 1860

ČlĺsľoČT\ľŕ

čĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Paĺcely registra,,Cu evidované na katashálnej mape

Počet parciel: l

ostatné PARCELY registra,,C'' ner,yžiadané.

Legenda

Spôsob využívania pozemku

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

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nost'ou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestneĺlý v zastavanom území obce

čĺsŤ B: WASTNÍCI A INÉ oPRÁu{E}IÉ osoBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNosTI

Počet vlastníkov: 1

Parcelné číslo Výmera v
mt

Druh pozemku Spôsob
využivaĺia
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnost'

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzt'ahu

339/2 4093 Zastavaĺáp|ocha
a nádvorie

22 I I

Iné údaje:
Bez zápisll

Mastrík

lz3



Poradové
číslo

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

Spoluvlastnícky
podiel

I Bratislavslcý samospĺávny kraj, Sabinovská 16, Bratislavq PsČ 821 02, sR' IČo: 36063606 ýt
Titul nadobudnutia

Delimitačný protokol o odovzdaní majetku podľa zák.č'4161200I Zb'z. zo dňa 10.1.2006-2-442106
Delimitačný protokol, Z-5 |3 l08
Ciastkový delimitačný pľoĹokol, Z-31 57 l 12

Rozhodnutie obvodného lesného íĺradu č.271l2l2012-BA' 3 zo dňa 2'8.2012
GP č. 10/2012 zo dŕn 13.2.2012

Iné údaje

oznámenie o zosúladení súboru geodetických a popisných informácií KN, X-241l09 zo dňa 14.10.2009
GP č.9912011 zo dňa 14.5.20l2,R-433l12
GP č.20l20l3, č. overenia 495l13 zo dňa24.4.20|3,ZPMZ Il30,F.-474ll3
Gp č.k' 2694116 zo dťn28.1I.20ĺ6,ZPMZ 1399 (R-1556/16)
Gp č.6-l120|9 zo dňa 13.07.2020,číslo overenia 228612019,ZPMZE 1626,y-48112l'-pvz13l2l

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sĺdlo
Dátum narodeniä, rodné číslo llČo lIný identilrkačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Správca

Nájomca

Iná oprávnená osoba

Poradové
číslo

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

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko' meno' rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniä, ľódné číslo l |Čo lIný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

ČĺsŤ c: Ťencrry

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

yfu5tnft poĺadové číslo 1 KN-E l 3 13/2 - Vecné bremeno: povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa
pľoduktovodu SLOVNAFT' a.s. v rozsahu podl'a Geometľického plánu č. 1'1212008, v súlade s
$ l0 zákona NRSR č. 65612004 Z' z. o energetike, podl'a Z-4I59l08

Mastrík poradové číslo l Vecné bremeno - povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa ropovodu
TRANSPETROL, a.s., v rozsahu podl'a geometrického plánu č. 90/2008 (parc'č.|31312)
súlade so zákonom NR SR č.65612004 Z.z. o energetike a zmene niektoých zákonov, Z-
3859109
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Mastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - Povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovatel'a distribučnej siete
SLO\,/NAFT' a.s. v ľozsahu podl'a GP č.65lll (parc.ľeg C č. 868)' v súlade s $ l0 zákona
NRSR č.656/20o4 Z.z. o energetike., Z-4308l11

Mastnik poradové číslo l Vecnébľemeno-vzmysle$l0a$36Zákovč.65612004Z.z'zákonaoenergetikevplatnom
znenísakpozemkuparc.č.1311llzriaďujevecnébremenozozákona,zodpovedajúcepĺávu
vstupu na uvedený pozemok v ľozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti' v súlade s
geometrickým plánom č.9712011, z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemku
uloŽeným káblovým vedením, v prospech vlastníka tohoto energetického zariadenia,
spoločnosti ZSE Ditľibúcia, a.s., Z-396/\2

ý|gstnft poradové číslo l Vecné bremeno - povinnosť strpieť, na časti zaťaženej nehnutel'nosti, v rozsahu podl'a
geometrického plánu (č'o.l062/13,ZPMZ 1 125), na pozemku p.č. 13l 1/1,
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby
b) užívanie, prevádzkovanie, údrŽbu' opravy' úpravy, rekonštrukcie, stavebné úpľavy
elektľoenergetickej stavby, jej odstľánenie a za ým účelom vstup, prechod a prejazd peši,
motoroými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami'
oprávneným a ním poverenými osobami, v prospech Západoslovenská distribučná a.s., podl'a
v -7 466 l | 3, zo dňa 7 .l.2014.

ýfu5tnft poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo zriadenia a uloŽenia elektroeneľgetickej stavby, uŽívanie,
pľevádzkovanie, údľŽbu, opravy' úpľavy, ľekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek stavebné
úpľavy elektroenergetickej stavby a jej odstráneníe a za tým účelom vstup, prechod a prejazd
peši, motoľovými a nemotorovými dopravnými pĺostľiedkami, strojmi a mechanizmami,
oprávneným a ním poverenými osobami na časti pozemkov p.č.33611,340 a364 v rozsahu
vymačenom v Gp-l763114 zo dťla26.9.2014 (ZPMZ 1229) ,v prospech Západoslovenská
distribučná a.s. (ICo: 36361518), podľaY-9022114 zo día2.2.2015

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno podl'a $ 22 a nasl. Zákona č.7911957 Zb. o ýrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č.25Il20I2 Z. z. o eĺergetlke a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.
s., Bľatislava ICo: 363 6 l5 l 8, podľa geometrického plánu č. 143-23l20l3 overený pod číslom
15212014 zo dÄa24.2.2014 (ZPMZ č. l172) na pozemky ŕegistra ''C'' parc. č' 79511 a823lI,
týkajúce sa elektroenergetického zartadenia'. lx22kY VN linka č.435 na trase Rz Podunajské
Biskupice - Rz Senec (Z-1250114)

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bľemeno podl'a $ 22 a nasl. Zákona č.7911957 Zb. o ýtobe, rozvode a spoirebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č.25112012 Z. z. o eĺergetike a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
(ICo: 36 361518), podľa Gp č' 155-7l20I5, oveľeného dňa 14.10.20l5 pod č.k. Gl-I928l20I5,
ZPMZ 1300 na pozemok p.č. 123012,
ýkajúce sa elektroenergetického zarlaďenia'. 1x22 kY VN linka č. 414 ĺa trase Rz Podunajské
Biskupice -ZHZIvanka pĺi Dunaji (2-6308/15)

ý|6stnft poradové číslo l Vecné bremeno - povinnost' strpieť na pozemku paľc.č. 853
a) zriadenie a uloženie elektroeneľgetických zariadení
b) uŽívanie, pľevádzkovanie, údŽbu, opľavy' úpravy, rekonštrukcie, moderĺizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy elektroenergetíckých zariadení a ich odstránenie v rozsahu určenom v
geometĺickom pláne č. |5l20l8, úradne overenom dňa 12.06.2018 pod č.k. 108212018,LPMZ
1s 10
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. (IČo: 3636l518), podl'aY-9492/20|8 zo dťn
12. I 1.2018

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bľemeno - povinnosť strpieť uplatňovanie práv pľevádzkovatel'a pľoduktovdu
SLOVNAFT' a.s. (ICo: 31322832) cez pozemokparc'č. l3I312,
v ľozsahu podl'a Geometĺického plánu č. 911200'7 úľadne overeného dňa 05.09.2007 pod č.k.
|291/2007 ZPML 81'7, v súlade so zákonom NR SR č.25ll20I2 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorych zákonov, Z-6024 l 20 18

Vlastník poradové číslo l Vecné bľemeno- spočívajúce v práve:a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení v
rozsahu vyznačenom v GP č.G|-2286/\9,b)úvania,prevádzkovania, údrŽby' opfavy' úpľavy
rekonštrukcie, modernizácie a akýchkol'vek iných stavebných úprav elektroenergetických
zariadeni a ich odstránenie v rozsahu vyznačenom v GP č.G1-2286l19 k nehnutel'nostiam
po7emkom parc.č'33611,parc'č.33912 v prospech Západoslovenská distribučná'a.s., BA
(ICo : 3 63 6 i 5 1 8), podľa y -48 1 l 202 I zo díla 1 |'03.202I,pvz 7 3 12 I

Výpis je nepoužitel'ny na právne rikony
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Znalec: Dipl. tng. Ratulovský lúlius. Kopeľníkova 36.920 01 Hlohovec číslo posudku: 129/2022

Súdny znalec v odboroch:
. 37 00 00 StavebnícWo
. 37 01 01 Pozemné stavby
o 37 07 00 odhad hodnoý stavebných prác
. 37 10 02 odhad hodnoý nehnutel'ností

Telefón: 0905 842 060 0914 333 333 0903 300 25B

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

Evidenčné číslo znalca : 91'2 91'3

objednávatel' : Zibrin Pavol ľ. Zibrin, Ing., arch', Vajnorská 10595/9Bl, Bratislava, PsČ 831 04, SR

?

-ĺJ
Í
t

I
t
I

I

I
ZNALECKY POSUDOK

číslo:1'29/2022

Predmet znaleckého posúdenia:
Určenie všeobecnej hodnoý pozemku parc. č.339/21',-22 vzniknutého oddelením podľa GP č.022/2022 z
pozemku p.č.339/z a p'č.336/1zapísaného na LV č. ]'B60, katastrálne územie Tomášov, okres Senec

Počet listov: 21 (z toho príloh BJ

Počet vyhotovení: 3
Počet odovzdaných vyhotovení: 2

1
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l. Úloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoý pozemku parc. č.339/21',-22 vzniknutého oddelením podl'a GP č.022/2022 z
pozemku p'č.339 /2 a p'č.336/1 zapísaného na LV č. 1860, katastrálne územie Tomášov, okres Senec

2. Dátum vyŽiadania posudku
1.8.2022

3. Dátum, ku ktorému ie vypracovaný posudok (rozhoduiúci na zistenie stavebnotechnického stavu};
2.8.2022

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuie:
2.8.2022

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

. Geometrický plán č.02212022 zo dňa 25.5.2022 overený pod.č. 1024 /2022 di.a 27 .7 .2022

. Úsma objednávka od zadávatel'a zo dňa 1'82022
5.2 Získané znalcom:

. Výpis LV č.1860 vytvorené cez katastrálny portál ZBGIS zo dťta L.8'2022

. Výpis z katastr. mapy - vytvorené cez katastľálny portál ZBGIS zo dňa L.8.2022

. Fotodokumentácia

6. PouŽiý právny predpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoý v
platnom znení.

7. Ďatšie použité pľávne predpisy a literatúra:
Zákon č. 382 /200+ Z'z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
platnom znení.
Vyhláška Minĺsterstva spravodlivosti Slovenskej ľepubliky č. 490 /2004 Z'z.ktorou sa vykonáva zákon č.
3B2/2004 Z'z. o zna|coch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom
znení.
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Zákon č' 50/1-976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č' 724/1'980 Zb' o jednotnej klasifikácii stavebných objektova
stavebných prác qýrobnej povahy.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č.1'2B/2OO0 Z'z., ktoým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
Marián Vyparina a kol. - Metodika ýpočtu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností a stavieb, Žĺlinská univerzita v
EDIS, 2001, ISBN BO-7100.827-3

B' osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli uplatnené'

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

?



- ak sa v najblĺžšom čase podl'a platného územného plánu predpokladá nižší stupeň využitia
ako doteraz,
- spád emisĺí a vplyv zápachu z priemyselnej ýroby, uskladnenia surovín, odpadov, zvýroby
potravín, z pol'nohospodárskej qýľoby a pod.,

- rušiqi hluk z cestnej, leteckej alebo Železničnej dopravy v obytných oblastiach,
- ekologické zaťaženie pozemku,
- ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo
pôsobiace priemyseiné zariadenia,
- pri mimoriadnom zatieneníobytných miesr [les, skaly, severné úbočie a pod.], svahovitosť
terénu, hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy'
_ Vplyv časového Vyvoja minulých období,
- iné ĺaktory [napríklad tvar pozemku, r4imera pozemku, druh možnej zástavby,
nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, 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 predchádzajúcich
koeficientoch. Pri závadóch viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s ohľadom
na predpokladanú hodnotu závady. Pri stanovení všeobecnej hodnoý pozemku na účelyvysporiadaniavlastníckych
próv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastnĺkom pozemku sa pri hodnoteni redukujúcich faktorov neprihliada
na záťaže spôsobené vlasťníkom stavby (napríklad sťqvba na cudzom pozemku a pod.).

Samotné a praktické určenie Všeobecné hodnoťy parciel V tomto prípade sa zrealizuje Programom HYPO
v aktuálnej verzii2022' Vlastnícke a evidenčné údaje sú použité zLY č.1860 a podl'a GP č.022/2022.

Farcela Druh pozemku Spolu Spoluvlastnĺcky Výmera [mz|

339 /21, zastaVaná plocha a nádvorie 89,0 1/7

zastavaná plocha a nádvorie 7/1339/27 :

89,00

5,00
Spolu

Obec:
Východisková hodnota:

Vinohrady nad Váhom
VHrvĺ; = B0,007o z 66,39 €f mz = 53,77 €/m2

označenie a názav
koeficientu Hodnotenie Hodnota

koeficientu

koeficĺent všeobecnei ;3' obytnó zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvatel'ov

3' pozemky v samostatných obciach, odkial'sa možno dostať prostriedkom
hromadnej dopravy alebo osobným motoroi4Ím vozidlom do centra mesta do

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

3' dobrá vybavenosť (moŽnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí,
napríklad miestne ľozvody vody, elektľiny, zemného plynu)

0,90

,3. nevyslcytuje sa 1,00

.1'0' vplyv časového qývoja minulých období 0,40

1,,00

1,05

1,30

1",30

vyuŽit1a uzemla

domy a ostatné stavby na b1ýwanie so štandaľdným

ks

15 min, p1i bežnej p1emávke

kn
koeficient dopravných

vzťahov
kĺ,

koeficient funkčného

kr

koeficient technickej
infraštruktúry po19mku

kz
koeficient povyšuj úcich

ĺakto rov
kH

koeficient redukujúcich
fa kto ro v

s i tuáci e

kv 5. - rodinné domy, bytové
koeficient intenziťy využitia ; vybavením

EDNoTKoVÁ nooľĺoľR P0ZEM KU

:

I

I

^

Výpočet Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie

Jednotková všeobecná hodnota pozemku
O,63BB

33,93 €/rnz

:kpo = 1,00 * 1,05 * 0,90 x 1,30x 1,,30 * 1,00 * 0,40

VŠHvr1 = VHlĺ; * kľo = 53,1'1 €f mz + 0,6388

Názov

17



YYT{ODNOTEN IE

V ŕĺlohovci dňa 2'B.2o22

III. ZAVER
REI(APITUIÁCIA VŠE oBECNEI HoDNoTY

MIMoRIADNE RIZIK/ĺ
Mimoriadne riziká neboli znaIcom ĺdentifikované.

Dipl. |úlius RatuIovslqý
znalec

IV' PRÍLOHY
" Výpis LVč.1860 VyľVorené cez katastráInyportál ZBGISzodňa 1.8.2022 3 str'" Výpis z kaťastr. mapy - vy'voľené cez katastrálny poľtál ZBGIS zodňa 1.8.2022 1 str.o Geometľický plán č'022/2o22zo dňa 25.5.2022 oiu..ny|Jr.' 1023/2022 dťla2O'7'2022 3 str.o Fotodokumentácia L stľ.

q
:

:

!

Ä

Názov
Výpočet Všeobecná hodnota t€lparcela č.339/21"

3 019,77parcela č.339/22
89,00 mz * 33,93 €/mz * 1/1
5,00 mz * 3 3,93 €/mz * L/I

Spolu

3189,42

Názov
Všeobecná hodnota t€l

3 0L9,77

169,65

Pozemky

Pozemok k.ú.
parc,

Pozemok k.ú.Tomášov (stav podl'a nového GP č.0 - parc. č. 339/21 (8922/2022)

GP č'022/2022) - č.339 /22 (5 mz)
Tomášov (stav podl'a nového

hodnota celkom
3 Ĺ89,42všeobecná tahodno zaokľúhlene

3 190 0holĺšecbecná dnota slovomt tsuľ

12
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Geometrický plón ]e podklodom no próvne úkony, ked údoje doterojšieho stovu výkozu VýmeÍ sú zhodné s údojmi Plotných výpisov z kotostro nehnutetnostĺ

iľ i'! ri'
- a'.

'!

tl

Tomóšov
Obecokĺes

Senec
Kroj

BraŕisÍavský

zs-xvil-23-5
Mopový
list ča22/2022

Čĺsto
plónU

Kot.
Územie Tomóšov

GEoMETRlcKÝ PLÁN oddelenĺe pozemku
p.č. 339/2l,:/22

no

VyhotoviteÍ

M.M..Saryĺs, s.r.o'
Geodetĺckó kancelóĺa

ul, sNP 6
920 0 ĺ Hlohovec

lČo; 5ĺ 262 860

Autorizočne overiĺVyhotovil
lng. Arrtlrĺlĺ l('ĺ;'l 'r' 1

'"E'rĺ ,ĺlt,r lz,)lt

Úrodne overil
Meno:

Me no:

ĺng. Rlchard Morovansk!27.A5,2A4.
0ňo:

Morlln Morovanský
Meno:

27.05.2022
Dňo:

Nové hĺonice boli v prírode oznočené

plolom, forbou

Zóznom podrobného meronio (meročský ndčrt) č'

t 796

Úrodne overené podro ! 9 zókono NR sR č' 21511995

Z.z. o geodézii o kortogroÍii
píedpĺsom

súŕodnica bodov oZnočonýah čĺ5lomi o ostqtné moíočEké

údoie 9Ú Uložené vo všoobgcnoj dokum€ntócĺi

t.č' 6.50 * 1997 {ľ'
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xĺÝxez vÝľ'ĺrn
Zmeny Nový stovDoterojší stov

porcely Výmeľo Výmero pozeĺnku
Druh

PKLV KN ho 2m

Druh
pozemku Diel

k
ro rcele

číslo

2m
od

po rcely
čÍslo kód

Vlostn ĺk,

(inó oprdv. osobo)
odreso, (sídlo)

2m
Číslo

porcely
ho 2m

Stov próVny ie totožný s regisirom C KN

336/1 9533 zast.pl. 3
4

1

2
5

J39,/2 t

339,/22
J36,/t 9498 zast.pl. Doterojšĺ

t860 339/2 4093 zost.pl- 339/21
339,/22
339,/21

339,/2 4034 zast.pl. detta
1a

339,/2
336/1
339,/2

JJ9,/2 t 89 zost.pl. detto
la

339,/2
336/l

339,/22 zast.pl. detto
t8

94

Legendo: kód spôsobu využĺvanio 22 Pozemok, no ktorom je postovenó inŽinierska stavbo - cestnó, miestna a účelovó komunikócio, lesnó
Cesto, polťló cesta, chodnĺk, nekĺyté parkovisko a ĺch súčosti

18 Pozemok, na ktorom je dvor

2

55
1

1

I

3
E

2
4

55

1

J

94
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