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ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 114/2022
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcely číslo 6029/1, /2, /3, spolu
s výmerou 464 m2, zapísané na LV č. 1201 v k.ú. Ružinov, vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislava, za účelom predaja pozemku.

Počet strán (z toho príloh): 23 (14)

Počet vyhotovení: 3

I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania
Úlohou znalca je stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcely číslo 6029/1, /2,
/3, spolu s výmerou 464 m2, zapísané na LV č. 1201 v k.ú. Ružinov, vo vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislava.
2. Účel znaleckého posudku
Znalecký posudok je vyhotovený za účelom predaja pozemku.
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný
Znalecký posudok je vypracovaný ku dňu vykonania miestnej obhliadky 09.05.2022.
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje
Nehnuteľnosť je ohodnotená ku dňu obhliadky 09.05.2022.
5. Podklady na vypracovanie doplnenia posudku
a) podklady dodané zadávateľom
- Objednávka č. OTS2202056, SNM/22/045/LP, zo dňa 06.05.2022
- Situácia s vyznačením predmetných parciel
- Územnoplánovacia informácia, zo dňa 22.11.2021
b) podklady získané znalcom
- Výpis z LV č. 1201, k.ú. Ružinov, zo dňa 09.05.2022
- Kópia z katastrálnej mapy, zo dňa 09.05.2022
- Situácia lokality podľa mapy ÚGKK SR
- Údaje z internetu o ponukových cenách nehnuteľností v danej lokalite
- Zistenia a fotografie z miestnej obhliadky
6. Použité právne predpisy a literatúra
- Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších
predpisov, príloha č. 3.
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení
- Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch
- Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času
pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, v platnom znení
- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita 2001
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení
- Vecné bremená od A do Z, prof. Ing. A. Bradáč, DrSc. a kol., Linde Praha 2006
- Zborník prednášok zo seminára - Žilinská univerzita v Žiline, november 2010
- Teorie oceňování nemovitostí, prof. Bradáč. a kol. - Akademické nakladatelství CERM, Brno
2008
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- Životnosť a opotrebovanie budov v znaleckej praxi - Vyparina, Tomko, Tóth - 2008
- Ohodnocovanie nehnuteľností, Ilavský a kol., 2012
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov
Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza znalec z podkladov, ktoré mu predložil zadávateľ
znaleckého posudku. Pri stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pre ktorý nie je ustanovená
metodika podľa vyhlášky alebo pre ktoré nebol vydaný osobitný predpis, znalec primerane použije
postup zaužívaný v iných odboroch alebo iný postup, ktorý zodpovedá príslušnému stavu vedy v
danom odbore, s prihliadnutím na osobitosti a technicko-ekonomické určenie tohoto majetku.
Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci
budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným
pojmom je trhová hodnota.
Všeobecnú hodnotu pozemkov možno zistiť pomocou metódy polohovej diferenciácie,
porovnávacou metódou a výnosovou metódou. Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad
súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu,
diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku na
účely vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
sa pri hodnotení redukujúcich faktorov neprihliada na záťaže spôsobené vlastníkom stavby
(napríklad stavba na cudzom pozemku).
8. Osobitné požiadavky zadávateľa
Bez osobitných požiadaviek.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy
Všeobecnú hodnotu nehnuteľností možno zistiť pomocou metódy polohovej diferenciácie,
porovnávacou metódou a kombinovanou, resp. výnosovou metódou. Všeobecná hodnota bola
stanovená metódou polohovej diferenciácie. Pre použitie výnosovej, prípadne porovnávacej
metódy, nie sú dostupné použiteľné podklady.
b) Vlastnícke a evidenčné údaje
Výpis z LV č. 1201, k.ú. Ružinov, okres Bratislava II
A. Majetková podstata
(len predmetné parcely)
PARCELY registra "C"
- parc. č. 6029/1, výmera 360 m2, záhrada
- parc. č. 6029/2, výmera 38 m2, zastavaná plocha a nádvorie
Právny vztah k stavbe s.č. 9201 na pozemku parcelné číslo 6029/2 je evidovaný na LV č. 7520.
- parc. č. 6029/3, výmera 66 m2, záhrada
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B. Vlastníci a iné oprávnené osoby
Vlastník
1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 81499, SR, v podiele 1/1
C. Ťarchy
Iné údaje a Poznámky - bez záznamu pre hodnotené parcely.
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia
Miestna obhliadka nehnuteľnosti bola vykonaná dňa 09.05.2022. Na miestnej obhliadke bol
zistený skutkový stav nehnuteľností, vrátane situácie okolia.
d) Technická dokumentácia, porovnanie súladu dokumentácie so zisteným stavom
Predmetom ohodnotenia je pozemok, nebola posudzovaná žiadna projektová dokumentácia.
e) Údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu údajov katastra so zisteným stavom
Údaje uvedené v evidencii katastra nehnuteľností sú v súlade so zisteným stavom.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia
Predmetom ohodnotenia je pozemok v k.ú. Ružinov - parcely č. 6029/1, /2, /3.
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia
- Bez záznamu.
2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností, ktorá je znaleckým
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mohli dosiahnuť na
trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať
s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená
neprimeranou pohnútkou, obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.

a) Analýza polohy nehnuteľnosti:
Pozemok sa nachádza v Bratislave, v k.ú. Ružinov, na ulici Nové záhrady VII. Vzdialenosť do
centra hlavného mesta je len niekoľko kilometrov. Lokalita v tejto časti mesta je vhodná svojou
polohou na bývanie, v bezprostrednej blízkosti sa nenachádzajú žiadne rušné cestné komunikácie,
ani priemyselné prevádzky. V širšom okolí najbližšia rušná cestná komunikácia je Gagarinova
ulica, s napojením na diaľničný obchvat mesta Bratislava a diaľnicu D1. V blízkosti pozemku
preteká Malý Dunaj. Najbližšie okolie pozemku je význačné charakterom výstavby rodinných
domov, ktoré sú tu postupne budované na území bývalých záhrad. Na pozemku je dostupné
napojenie na miestne inžinierske siete, t.j. verejný vodovod, kanalizáciu do miestnej ČOV,
elektriku a plyn. V danom mieste a v dosahu dopravy sú dostatočné možnosti zamestnania
a nezamestnanosť sa pohybuje v rozsahu do 5 %. Podľa názoru znalca sa jedná o dobrú
nehnuteľnosť.
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b) Analýza využitia nehnuteľnosti
Využitie pozemku je v súčasnosti dané skutkovým stavom, jedná sa o pozemok využívaný
žiadateľom o jeho odkúpenie od mesta, ako súčasť jeho dvora a záhrady pri dome s.č. 5479 na
ulici Nové záhrady VII č. 2A. Podľa územného plánu mesta sa jedná o rozvojové územie,
s funkčným využitím na málopodlažnú zástavbu, resp. o stabilizované územie s funkčným
využitím na ostatnú ochrannú a izolačnú zeleň. Na pozemku by bolo možné vybudovať rodinný
dom so záhradou. Územný plán mesta (ÚPI v prílohe) pripúšťa na danom území málopodlažnú
zástavbu pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim
prislúchajúcu infraštruktúru.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:
Na liste vlastníctva nie je zapísané žiadne záložné právo, ani ťarchy. Na hodnotenom pozemku je
postavená rekreačná chata s.č. 9201, ktorá patrí žiadateľovi o odkúpenie pozemku. Právny vzťah
k stavbe s.č. 9201 na pozemku parcelné číslo 6029/2 je evidovaný na LV č. 7520 v k.ú. Ružinov.
Hodnotený pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v podiele 1/1. Nehnuteľnosť
má priamy prístup z verejnej miestnej komunikácie so spevneným povrchom.
2.1 POZEMKY
2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
2.1.1.1 Pozemok v k.ú. Ružinov
Predmetný pozemok sa skladá z troch parciel, ktoré spolu tvoria ucelený pozemok. Koeficient
všeobecnej situácie vyjadruje umiestnenie pozemku v danej lokalite na území hlavného mesta.
Koeficient intenzity využitia zohľadňuje súčasné možnosti využívania pozemku. Koeficient
dopravných vzťahov vyjadruje možnosti využívania hromadnej dopravy na území hlavného mesta.
Koeficient funkčného využitia územia vyjadruje funkciu používania pozemku ako rozvojové
územie s funkčným využitím na málopodlažnú zástavbu, resp. ako stabilizované územie
s funkčným využitím na ostatnú ochrannú a izolačnú zeleň. Koeficient technickej infraštruktúry
pozemku zohľadňuje možnosti napojenia na všetky dostupné inžinierske siete. Koeficient
povyšujúcich faktorov vyjadruje trvale zvýšený záujem o kúpu pozemkov v tejto obytnej oblasti
Bratislavy. Redukujúce faktory sa nevyskytujú, resp. už boli zohľadnené v predchádzajúcich
koeficientoch.

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera
[m2]

Spoluvlastnícky
podiel

Výmera
[m2]

6029/1

záhrada

360,00

1/1

360,00

6029/2

zastavaná plocha a nádvorie

38,00

1/1

38,00

6029/3

záhrada

66,00

1/1

66,00

Spolu výmera

464,00

Obec:

Bratislava

Východisková hodnota:

VHMJ = 66,39 €/m2
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Označenie a názov
koeficientu
kS
koeficient všeobecnej
situácie
kV
koeficient intenzity
využitia
kD
koeficient dopravných
vzťahov
kF
koeficient funkčného
využitia územia
kI
koeficient technickej
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient povyšujúcich
faktorov
kR
koeficient redukujúcich
faktorov

Hodnota
koeficientu

Hodnotenie
5. obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov

1,35

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so
štandardným vybavením,
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu

1,05

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej
dopravy

1,00

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

1,25

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

1,30

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo
zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote

2,00

0. nevyskytuje sa

1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie
Jednotková všeobecná hodnota
pozemku

Výpočet
kPD = 1,35 * 1,05 * 1,00 * 1,25 * 1,30 *
2,00 * 1,00
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m2 *
4,6069

Hodnota
4,6069
305,85 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov
parcela č. 6029/1

Výpočet

Všeobecná hodnota [€]

2

110 106,00

2

360,00 m * 305,85 €/m * 1/1
2

2

parcela č. 6029/2

38,00 m * 305,85 €/m * 1/1

11 622,30

parcela č. 6029/3

66,00 m2 * 305,85 €/m2 * 1/1

20 186,10

Spolu

141 914,40

-6-

III. ZÁVER
1. OTÁZKY ZADÁVATEĽA
Úlohou znalca je stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave, parcely číslo 6029/1, /2,
/3, spolu s výmerou 464 m2, zapísané na LV č. 1201 v k.ú. Ružinov, vo vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislava, za účelom predaja pozemku.
2. ODPOVEDE NA OTÁZKY
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci
budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Pri stanovení
všeobecnej hodnoty pozemku na účely vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi
vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku sa pri hodnotení redukujúcich faktorov neprihliada na
záťaže spôsobené vlastníkom stavby (napríklad stavba na cudzom pozemku).
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Pozemok s celkovou výmerou 464 m2 :
Pozemok v k.ú. Ružinov - parc. č. 6029/1 (360 m2)
2

110 106,00

Pozemok v k.ú. Ružinov - parc. č. 6029/2 (38 m )

11 622,30

Pozemok v k.ú. Ružinov - parc. č. 6029/3 (66 m2)

20 186,10

Všeobecná hodnota celkom

141 914,40

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

142 000,00

Všeobecná hodnota slovom: Jednostoštyridsaťdvatisíc Eur

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti, stanovená podľa Vyhlášky č. 492/2004 Z.z., obsahuje obvykle
aj daň z pridanej hodnoty. Aktuálna sadzba DPH je 20 % zo zdaniteľného plnenia (podľa zákona
č. 222/2004 Z.z. v platnom znení).
.................................................................................................................................................................
Znalecký posudok vypracoval, môže potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia v zmysle
§17 ods. 7 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, v znení neskorších predpisov
a §16 ods. 2 Vyhlášky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch: Ing. Peter Skákala, PhD.
.................................................................................................................................................................

V Bratislave, dňa 10.05.2022

.....................................................
Ing. Peter Skákala, PhD.
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
a štatutárny orgán
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IV. PRÍLOHY
Č. Popis

počet strán

1. Objednávka č. OTS2202056, SNM/22/045/LP, z 06.05.2022

1

2. Situácia s vyznačením predmetných parciel

1

3. Výpis z LV č. 1201, k.ú. Ružinov, z 09.05.2022 (výber strán)

4

4. Kópia z katastrálnej mapy, zo dňa 09.05.2022

1

5. Situácia lokality podľa mapy ÚGKK SR

1

6. Územnoplánovacia informácia, zo dňa 22.11.2021

5

7. Fotografie z miestnej obhliadky

1

Spolu

14
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 102

Bratislava II

Dátum vyhotovenia

: 9.5.2022

Obec

: 529320

Bratislava-Ružinov

Čas vyhotovenia

: 15:33:05

Katastrálne územie

: 805556

Ružinov

Údaje platné k

: 6.5.2022 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1201
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 1
Parcelné číslo

Výmera v
m²

6029/1

360

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Záhrada

Druh chránenej
nehnuteľnosti
4

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

1

Druh
právneho
vzťahu

1

Iné údaje:
Bez zápisu
Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
Legenda
Spôsob využívania pozemku
4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
PARCELY registra „E" nevyžiadané.
STAVBY nevyžiadané.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 102

Bratislava II

Dátum vyhotovenia

: 9.5.2022

Obec

: 529320

Bratislava-Ružinov

Čas vyhotovenia

: 15:33:58

Katastrálne územie

: 805556

Ružinov

Údaje platné k

: 6.5.2022 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1201
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 1
Parcelné číslo

Výmera v
m²

6029/2

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

38 Zastavaná plocha
a nádvorie

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

16

1

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

1

5

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 9201 evidovanej na pozemku parcelné čislo 6029/2 je evidovaný na liste vlastníctva č.
7520.
Iné údaje:
Bez zápisu
Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
Legenda
Spôsob využívania pozemku
16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Druh právneho vzťahu
5 Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
PARCELY registra „E" nevyžiadané.
STAVBY nevyžiadané.

- 12 -

1 z 18

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 102

Bratislava II

Dátum vyhotovenia

: 9.5.2022

Obec

: 529320

Bratislava-Ružinov

Čas vyhotovenia

: 15:34:17

Katastrálne územie

: 805556

Ružinov

Údaje platné k

: 6.5.2022 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1201
ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 1
Parcelné číslo

Výmera v
m²

6029/3

66

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Záhrada

Druh chránenej
nehnuteľnosti
4

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

1

Druh
právneho
vzťahu

1

Iné údaje:
Bez zápisu
Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
Legenda
Spôsob využívania pozemku
4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
PARCELY registra „E" nevyžiadané.
STAVBY nevyžiadané.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
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Vlastník
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
1

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814
99, SR, IČO: 603481

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Titul nadobudnutia
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Okres

Obec
Bratislava II

Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky

Číslo zákazky

Bratislava-Ružinov
Vektorová mapa

Katastrálne územie
Ružinov
Mierka

1:1000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu
6029/1
Kópia je nepoužiteľná na právne úkony

Vyhotovené automatizovaným spôsobom z ISKN
Dátum a čas vyhotovenia

9.5.2022 15:34:41

Údaje platné k

6.5.2022 18:00:00

Spôsob autorizácie
Bez autorizácie

Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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Export

Dátum: 9.5.2022

SITUÁCIA

Bratislavský > Bratislava II > Bratislava-Ružinov > k.ú. Ružinov

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.

(1/1)

Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
len odborne spôsobilá osoba.
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FOTOGRAFIE POZEMKU
Príjazdová komunikácia a okolie

Záhrada zo zadnej strany

Staršie foto záhrady (z internetu)
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
v odbore Stavebníctvo, odvetviach Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností,
Odhad hodnoty stavebných prác, pod evidenčným číslom 900266.
Znalecký posudok/znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 114/2022.
Znalecká organizácia si je vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku
/znaleckého úkonu.

Podpis štatutárneho orgánu
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