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1. Informáciu 



Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch 

máj 2021

M eno zn a lca P red m et p osu d k u
D átum  

o b jed n á v k y /  
D átu m  d odan ia

MJ m nožstvo
MJ

jedno tková
cena celková cena

Ing. Viliam Antai

Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty 
pozemku KN reg. C pare. čis . 21 552/5 a 
21 552/6 zastavané plochy a nádvoria , 
evidovaného na LV č. 4288 , katastrálne 
územie Staré Mesto , pre účel plánovaného 
prevodu vlastníctva pozemkov

07.05.2021/
10.05.2021

m2 733 248,89 € 182 436,37 €

FINDEX, s.r.o.

Obslužný objekt a objekt bývalej 
piynomerne v Kúpeľoch Grossiing, 
nachádzajúce sa na pozemku p.č. 219 v 
k.ú. Satré Mesto, pre účel evidencie 
majetku

29.03.2021/
05.05.2021

m2 24 500,00 €

ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 
21357, zapísaný na liste vlastníctva číslo 
1656, obec Bratislava, katastrálne územie 
Staré Mesto, pre účel bankového a 
grantového financovania a nepeňažného 
vkladu do základného imania

05.05.2021/
30.05.2021

m2 588 403,16 € 237 058,08 €

ing. arch. Milan Haviar

stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Vajnory: 
pozemkov registra „E“ KN, pare. č. 3100, 
2870/1, 4207/2, 4209/1, 4207/3, LV č. 5389 
vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a pozemkov registra „C“ KN 
pare. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 
1121/16, 1121/18, 1121/20, LVč. 249 vo 
vlastníctve Poi’nohospodárskeho družstva 
VAJNORY, za účelom vzájomného 
majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov formou zámeny

30.04.2021/
12.05.2021

m2
104,22 € 
35,69 € 
29,93 €

1027921,86 € 
230700,16 € 
831455,40 €

ing. Ján Karei, PhD., 
EUR ING

stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Vajnory: 
pozemkov registra „E“ KN, pare. č. 3100, 
2870/1, 4207/2, 4209/1, 4207/3, LV č. 5389 
vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a pozemkov registra „C“ KN 
pare. č. 1121/5, 1121/8, 1121/10, 1121/13, 
1121/16, 1121/18, 1121/20, LVč. 249 vo 
vlastníctve Poi’nohospodárskeho družstva 
VAJNORY, za účelom vzájomného 
majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov formou zámeny

23.04.2021/
14.05.2021

m2 168,95 € 1 520,55 €


