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Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
zadávaných v mesiacoch október a november 2013

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena
celková cena

Status Plus, s.r.o.

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2, 
parc. č. 6029/3, parc. č. 6032/8. Predaj sa bude realizovať podľa zákona 
č. 138/1991 Zb. ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

08.11.2013/ 
11.11.2013

m2 476 139,82 € 66 600,00 €

Ing. Jozef Fajnor Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností v k.ú. Petržalka parc. reg. "C" KN parc. č. 1562, parc. č. 
1561,  parc. č. 1560, zapísaných na LV č. 1748 za účelom prevodu časti 
uvedených pozemkov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

05.11.2013/ 
11.11.2013

m2 5767 156,14 € 900 000,00 €

Ing. Silvia Gerčáková Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej  hodnoty 
pozemku registra C parc. č. 2349/3  v k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, LV č. 46. Prevod bude realizovaný podľa  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako predaj pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa.

07.11.2013/   
13.11.2013

m2 147 129,46 € 19 000,00 €

Ing. Igor Kropáč Vypracovanie znaleckého posudku na cenu nehnuteľnosti v k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemku registra "E" parc. č. 5261/5, LV č. 8925, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom predaja v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

17.10.2013/ 
29.10.2013

m2 42 127,87 € 5 400,00 €


