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Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
apríl 2017

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena
celková cena

Ing. Iveta Engelmanová

 
 stanovenia všeobecnej hodnoty  • vecného 
bremena: práva stavby polopodzemných 
kontajnerov na odpad na  novovytvorených 
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7900/2, 
7900/3, k.ú. Staré Mesto, ktoré vznikli na 
základe geometrického plánu č. 29/2017, 
k.ú. Staré Mesto,  ktorý bol vyhotovený 
GKK geodetická služba s.r.o. dňa 
23.02.2017, autorizačne overený Ing. J.  
Križanom a úradne overeným Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 
06.03.2017 pod číslom 428/2017, 
odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ 
parc. č. 7900, k.ú. Staré Mesto  pre účel 
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného 
bremena 
   

18.4.2017/                     
20.4.2017

m2 29 1 090,45 €

Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty  • vecného 
bremena: práva stavby polopodzemných 
kontajnerov na odpad na  novovytvorených 
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2026/2, 
2026/3, k.ú. Petržalka , ktoré vznikli na 
základe geometrického plánu č. 30/2017, 
k.ú. Petržalka,  ktorý bol vyhotovený GKK 
geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, 
autorizačne overený Ing. J.  Križanom a 
úradne overeným Okresným úradom 
Bratislava, katastrálny odbor dňa 
03.03.2017 pod číslom 429/2017, 
odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ 
parc č. 2026, k.ú. Petržalka  pre účel 
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného 
bremena

18.4.2017/            
20.04.2017

m2 32 483,23 €

Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia hodnoty vecného bremena: 
práva stavby polopodzemných kontajnerov 
na odpad na  novovytvorených pozemkoch 
registra „C“ KN parc. č.  432/9, 10, 11, k.ú. 
Vrakuňa, ktoré vznikli na základe 
geometrického plánu č. 31/2017, k.ú. 
Vrakuňa,  ktorý bol vyhotovený GKK 
geodetická služba s.r.o. dňa 23.02.2017, 
autorizačne overený Ing. J.  Križanom a 
úradne overeným Okresným úradom 
Bratislava, katastrálny odbor dňa 
07.03.2017 pod číslom 436/2017, 
odčlenením od pôvodného pozemku „KN C“ 
parc č. 432/1, k.ú. Vrakuňa  pre účel 
uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného 
bremena 
   

18.4.2017/          
20.4.2017

m2 73 986,97 €

Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia hodnoty  vecného bremena: 
práva prechodu a prejazdu na  
novovytvorených dieloch 1, 2, 3, ktoré 
vznikli na základe geometrického plánu č. 
5/2017, k.ú. Petržalka,  ktorý bol 
vyhotovený GEOVIA s.r.o. dňa 11.02.2017, 
autorizačne overený Ing. F.  Megom a 
úradne overeným Okresným úradom 
Bratislava, katastrálny odbor dňa 
15.02.2017 pod číslom 329/2017, na 
pozemkoch „KN C“ parc č. 5203/80, 
5105/439, 5105/37, k.ú. Petržalka  pre účel 
zamýšľaného majetkoprávneho 
vyporiadania 

3.4.2017/              
10.4.2017

m2 66 2 291,59 €



Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
apríl 2017

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena
celková cena

Ing. Peter Kapusta

 stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov 
registra "C" KN parc.č. 21644/10, 21643/52 
na Ďumbierskej ulici, v MČ Bratislava - 
Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú. 
Vinohrady (pozemky zapísané na LV 
č.3495), pre účely prevodu vlastníckych 
práv. 
   

27.3.2017/              
9.4.2017

m2 15 122,14 € 1 832,10 

Ing. Peter Kapusta

 stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného 
domu s príslušenstvom súp.č.8232 na 
Rebarborovej ul č.17, v MČ Bratislava - 
Vrakuňa, okres Bratislava II, situovanom na 
pozemku parc.č.1250, v k.ú.Vrakuňa 
(zapísanom na LV č.1091), bez pozemku, 
pre účely zadávateľa. 

25.1.2017/         
20.3.2017

43 024,70 €


