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Informácia 
 
 

 
 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 27.6 a 28.6.2012 bol 

predložený materiál : „Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 

znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy“. V zmysle predloženého materiálu bolo prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva hl. 

m. SR Bratislavy č. 639/2012, ktoré žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť 

elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri 

predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  

  

 Oddelenie správy nehnuteľností na základe predmetného uznesenia vypracovali 

databázu súdnych znalcov, ktorým je zadávanie vypracovania znaleckých posudkov prideľované 

náhodným elektronický výberom.  

 V tabuľke programu excel je evidovaná databáza znalcov, v ktorej sa výber realizuje 

pomocou matematického vzorca generujúceho náhodné číslo z databázy (v tomto prípade poradové 

číslo znalca) . 

 V prípade, že je z databázy vygenerovaný súdny znalec, ktorý nemôže z objektívnych 

dôvodov znalecký posudok vyhotoviť (dovolenka, časové obmedzenie a iné) vygeneruje sa znovu 

náhodným elektronickým výberom ďalší súdny znalec.  



p.č. Meno znalca Telefónne číslo, adresa, mail
1 Ing. Igor Kropá č kontakt, mobil, adresa
2 Ing. Jozef Fajnor kontakt, mobil, adresa
3 Ing. Viliam Antal kontakt, mobil, adresa
4 JUDr. Ing. Marián Raiter kontakt, mobil, adresa
5 Doc. Ing. Michal Holík, PhD. kontakt, mobil, adresa
6 Ing. Silvia Ger čáková kontakt, mobil, adresa
7 Ing. Iveta Grebá čová kontakt, mobil, adresa
8 Ing. Miloš Golian kontakt, mobil, adresa
9 Ing. Peter Vinklér kontakt, mobil, adresa

10 Ing. Dušan Holík kontakt, mobil, adresa

Ing. Igor Kropá č kontakt, mobil, adresa

Pre vygenerovanie dalsieho cisla stlacte F9
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Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    

Kód uzn.: 1.5.2 
                   2.1     

    

Uznesenie č. 639/2012 
zo dňa 27. - 28. 06. 2012 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy.  

       
  T: úloha trvalá,                                                                               

                        od 1. 1. 2013                  
   TK: raz ročne k 31. 12. 

- - - 

 


