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Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
september 2014

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena
celková cena

Ing. Igor Jirkovský
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 
č.p. 1964/20 v k.ú. BA - Staré Mesto pre 
účely odpredaja, súkromnému záujemcovi.

26.08.2014/   
02.09.2014

m2 85 360,70 € 30 659,50 €

Ing. Vladimír Novák

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného 
bremena – prechodu a prejazdu cez 
pozemok registra „C“ katastra 
nehnuteľností, parcela č. 4508 – vinice a 
celkovej výmere 32 477 m2, k. ú. Vinohrady, 
obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 
okres Bratislava III, v diele č.1 vo výmere 
166 m2 podľa GP č. 609/2013, 
vyhotoveného spoločnosťou GEOMAP, 
s.r.o.

21.07.2014/   
21.08.2014

m2 166 1 036,01 €

Ing. arch. Dagma 
Jurovatá

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného 
bremena – práva stavby kanalizačnej šachty 
na časti pozemku registra "C" parc. číslo 
263/4 o výmere 2m2 a v práve uloženia 
kanalizačnej prípojky na častiach pozemkov 
registra "C" parc. číslo 263/3 a 263/4 o 
spoločnej výmere 2m2 v katastrálnom 
území Čunovo, mestská časť Čunovo, okres 
Bratislava V.

17.09.2014/    
19.09.2014

m2 4 700,91 €

Ing. Ladislav Augustinič

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
novovytvorených pozemkov parc.č. 2697/26 
a 2697/27 v k.ú. Vajnory, obec BA-m.č. 
Vajnory, okres Bratislava III v zmysle 
geometrického plánu č. 30005/2014 úradne 
overený pod č. 1859/2014.

11.09./2014    
17.09.2014

m2 19 85,44 € 1 623,36 €

Ing. Ladislav Augustinič

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
novovytvoreného pozemku parc.č. 22225/11 
v k.ú. Trnávka v zmysle geometrického 
plánu č. 567/14 a pozemku parc.č. 22225/24 
k.ú. Trnávka, BA-m.č. Ružinov, okres 
Bratislava II.

11.09.2014/   
17.09.2014

m2 1512 170,89 € 258 385,68 €

Ing. Miloš Golian Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 
parc. č. 5018/318, katastrálne územie 
Ružinov, obec BA-m.č. Ružinov, okres 
Bratislava II.

04.09.2014/   
23.09.2014

m2 86 55,21 € 4 748,06 €

FINDEX, s.r.o.

Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 
nebytového priestoru č. 12 - 801 v suteréne 
bytového domu s.č. 241 na Panskej ulici č. 4 
v Bratislave, so spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a so spoluvlastníckym 
podielom k pozemku parcelné číslo 316/1 a 
316/2, evidované na LV č. 6449, k.ú Staré 
Mesto, pre účel zamýšľaného predaja.

22.09.2014/ 26.09.2014 m2 19,03 28 550,91 €

Ing.arch. Milan Haviar

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. 
5934/2,3,15 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - 
m. č. Ružinov, okres Bratislava II, 
Bratislavský kraj, pre účel prevodu 
pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

17.09.2014/    
21.09.2014

m2 226 102,21 € 23 099,46 €
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Ing.arch. Milan Haviar

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. 
2697/22,23 k. ú. Vajnory, obec Bratislava - 
m. č. Vajnory, okres Bratislava III, 
Bratislavský kraj, pre účel prevodu 
pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

22.09.2014/ 22.09.2014 m2 48 95,36 € 4 577,28 €

ÚEOS - Komercia, a.s.

Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov 
registra „C“ v k.ú. Karlova Ves, zapísaných 
na LV č. 46: parc. č. 3888/26, parc. č. 
3888/34, parc. č. 3888/197, parc. č. 
3888/198 , parc. č., 3888/207, parc. č. 
3888/208, parc. č. 3888/34, parc. č. 
3888/40,  účel: prevod nehnuteľnosti

24.09.2014/  26.09.2014 m2
1169       

13105
56.79 €       
67.43 €

66 387.51 €        
883 670.15 €

ÚEOS - Komercia, a.s.

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Nivy, 
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 9380/4 - zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 72 m2, zapísaného na 
LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy.

16.09.2014/   
30.09.2014

m2 72 225,26 € 16 218,72 €

STATUS Plus, s.r.o. Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 
parc.č. 21928/3, k.ú. Nivy, obec Bratislava 
mestská časť Ružinov, obec Bratislava II 
pre účel zamýšľaného prevodu.

03.09.2014/    
01.10.2014

m2 127 178,77 € 22 703,79 €


