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Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
október, november, december 2014

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena
celková cena

Ing. Vladimír Novák

Stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti novovytvorených pozemkov 
registra „C“ KN: parcely č. 1750/10 – 
zastavané plochy o výmere 4 m2, k. ú. 
Staré Mesto; parcely č. 1750/11 – 
zastavané plochy o výmere 48 m2, k. ú. 
Staré Mesto; parcely č. 1750/13 – záhrady o 
výmere 21 m2, k. ú. Staré Mesto

17.9.2014/     
30.09.2014

m2 73 156,43 € 11 419,39 €

Ing. Ladislav Augustinič

Vo veci: vyčíslenia hodnoty vecného 
bremena spočívajúce v povinnosti strpieť na 
časti nehnuteľnosti:
- prechod peších osôb a prejazd 
motorových vozidiel oprávneného z vecného 
bremena
Pre časti pozemkov parcely registra C KN č. 
1437/49 – diel č. 1 a 1438 – diel č. 3 v 
zmysle geometrického plánu č. 74/2014 na 
zriadenie vecného bremena práva prechodu 
peši a prejazdu motorovým vozidlom na 
pozemky registra CKN p.č. 1437/49 a 1438 
k.ú.Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, 
okres Bratislava IV, Bratislavský kraj

24.10.2014/   
30.10.2014

m2 40 305,69 €

Ing. Miloš Golian Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku C - 
KN parc. č. 1007/126 v zmysle GP č. 
30017/14, katastrálne územie Rača, obec 
BA-m.č. Rača, okres Bratislava III.

04.09.2014/     
05.11.2014

m2 719 186,08 € 133 791,52 €

Ing. Dagmar 
Jančovičová

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného 
bremena spočívajúceho v práve vstupu, 
prechodu a prejazdu a pozemku parc.č 
1204/30, k.ú. Devín, okres Bratislava IV, 
evidovanom na LV č. 1, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech 
vlastníkov pozemkov parc.č. 1218/7, 
1230/4,7,8,11,14,17 a vlastníkov stavieb so 
súp.č. 3788 na parc.č. 1230/7,8 a súp.č. 
3789 na parc.č. 1230/11,14,17 pre účel 
jednorázovej odplaty

27.10.2014/   
03.11.2014

m2 30 515,69 €

Ing. Igor Kropáč Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku 
p.č. 914/4, okres Bratislava IV, obec 
Bratislava - m.č. Devín pre účel prevod 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

15.07.2014/   
30.12.2014

m2 30 167,02 € 5 010,60 €


