
 
 
 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 4. 2016 
 
 
 
 
 

Informácia 
o vypracovaných znaleckých posudkoch  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 

 
     apríl  2016 

       
    

 
Materiál obsahuje: 
 
Tabuľku 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Predkladateľ: 
 
Mgr. Martin Maruška, v. r.  
riaditeľ magistrátu  
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Miroslav Bialko 
riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
v. z. Mgr. Jana Bibeňová, v. r. 
vedúca oddelenia majetkových vzťahov 
 
 
Spracovateľ: 
 
Alexandra Viziová, v. r. 
sekcia správy nehnuteľností                 



Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
marec 2016

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena
celková cena

Ing. Anna Zajková

stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti (odplaty za zriadenie vecného 
bremena) za účelom zriadenia vecného 
bremena na pozemkoch parc.č. 432/8, 
1414, 1412/1 a 1408/1 v zmysle GP č. 
138/20154 a GP č. 88/2014 k.ú. Jarovce.

17.02.2016/      
06.03.2016

m2 256 4 150,00 €

Ing. Peter Kapusta

stanovenie všeobecnej hodnoty vecného 
bremena - právo previsu balkónových logií 
bytového domu s.č.2487 na ulici Cyprichova 
č.76,78,80, v MČ Bratislava - Rača, okres 
Bratislava III, na pozemku 
parc.č.17323/51(parcela registra "C" KN) 
resp. parc.č. 1514/1 (parcela registra "E" 
KN), v k.ú.Rača, pre účely uzatvorenia 
Zmluvy o zriadení vecného bremena.

11.02.2016/       
21.03.2016

m2 15 440,00 €

FINDEX, s.r.o.

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 
bremena, práva prechodu a prejazdu 
motorovými vozidlami, vrátane úprav za 
účelom umožnenia prechodu a prejazdu, 
ktoré nebudú mať charakter stavby v zmysle 
ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 
Zb., v rozsahu podľa GP č. 84/2015, na 
pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 
1674/70 o výmere 60 m2 a na pozemkoch 
parcely registra "E", parc. č. 1887 o výmere 
14 m2, parc. č. 1888 o výmere 13 m2, parc. 
č. 1891 o výmere 14 m2, parc. č. 3740 o 
výmere 21 m2, v k.ú. Karlova Ves, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
záhrady, zapísaných na LV č. 46 a LV č. 
4971, k.ú. Karlova Ves.

01.03.2016/        
10.03.2016

m2 122 3 030,00 €

FINDEX, s.r.o.

stanovenia všeobecnej hodnoty vecného 
bremena, práva prechodu a prejazdu 
motorovými vozidlami, vrátane úprav za 
účelom umožnenia prechodu a prejazdu, 
ktoré nebudú mať charakter stavby v zmysle 
ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov na 
pozemku registra "C" v k.ú. Lamač, parc.č. 
610/74 - ostatné plochy o výmere 121 m2, 
vytvorenom GP č. 81/2015, z pozemku, 
parcela registra "E", parc. č. 333/113 o 
výmere 559 m2 - zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného na liste vlastníctva č. 
3758, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy.

17.03.2016/     
23.03.2016

m2 121 3 640,00 €


