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ZNALECKÝ POSUDOK 
znalecký úkon číslo 271/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR 

č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: 

 Pozemky p. č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7 „C“, ul. Pekná cesta, okres Bratislava III, 

obec BA-m.č. Rača, k. ú. Rača, na LV č. 8324. 
Za účelom zamýšľaného prevodu predmetu posúdenia. 



I. ÚVOD 
 
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: 
 

 Pozemky p. č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7 „C“, ul. Pekná cesta, okres Bratislava III, 
obec BA-m.č. Rača, k. ú. Rača, na LV č. 8324. 

 
o V zmysle objednávky č. OTS2103812 SNM/21/087/VH, zo dňa 12.10.2021 

 
2. Účel znaleckého posudku: Zamýšľaný prevod predmetu posúdenia.  
 
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: ku dňu obhliadky 24.10.2021 
(rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu) 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: ku dňu obhliadky 24.10.2021 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku: 
 
a) Podklady dodané zadávateľom: 
 

 Objednávka č. OTS2103812 SNM/21/087/VH, zo dňa 12.10.2021 
 Územnoplánovacia informácia, zo dňa 19.07.2021 

 
b) Podklady získané znalcom: 
 

 Obhliadka predmetu posúdenia a priľahlého okolia, dňa 24.10.2021 
 Výpis z listu vlastníctva č. 8324, kataster.skgeodesy.sk, zo dňa 14.10.2021 
 Mapa zbgis.skgeodesy.sk, zo dňa 14.10.2021 
 Fotodokumentácia predmetu posúdenia a priľahlého okolia, zo dňa 24.10.2021 

 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 
 

 Zákon NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. www.slov-lex.sk 

 Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. FZ ČSSR 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení 
neskorších predpisov. 

 Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

 Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, príloha č. 3, v znení 
neskorších predpisov. 

 Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, v znení neskorších predpisov.  

 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Ilavský, M. – Nič, M. – Majdúch, D.: OHODNOCOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ, vydavateľstvo 
MIpress, Bratislava 2012, ISBN 978-80-971021-0-4.  

 Kolektív autorov: ZBORNÍK PREDNÁŠOK ZO SEMINÁRA. Žilinská univerzita v Žiline v ÚSI Žilina 
december 2010. ISBN 978-80-554-0285-7. 

 Vyparina, M. a kol.: Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydala Žilinská 
univerzita 2001, ISBN 80-7100-827-3. www.usi.sk 

 www.skgeodesy.sk, www.mapa.zoznam.sk, www.google.sk/maps, www.reality.sk, 
www.nehnutelnosti.sk, www.e-obce.sk 
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
 
Výber použitej metódy: 
 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení.  
 
Definície pojmov 
 
Všeobecná hodnota (VŠH): Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, 
ktorá  je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť 
na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi používajú metódy: 
 
 Metóda porovnávania  
 Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos) 
 Metóda polohovej diferenciácie  

 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
 
kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
 
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. 
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II. POSUDOK 
 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy: 
 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

Stanovenie všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonávať, pretože pre daný typ 
nehnuteľností nemal znalec k dispozícii jednoznačne identifikovateľné podklady pre porovnávanie. Z podkladov 
porovnateľných nehnuteľností musia byť zrejme resp. preskúmateľné najmä 3 hlavné faktory porovnávania 
(ekonomické, polohové a fyzické).  

Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť, ktorá nie je 
používaná na podnikanie a nedosahuje výnos formou prenájmu.  

Metóda polohovej diferenciácie bola zvolená ako najvhodnejšia pre stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti, nakoľko je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by táto 
mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú 
s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou 
pohnútkou.  
 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
 
b1) List vlastníctva č. 8324: 
Jedná sa o nehnuteľnosť zapísanú v  Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislava, okres Bratislava III, obec 
BA-m.č. Rača, k. ú. Rača, nasledovne: 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

 
Legenda 
Spôsob využívania pozemku 
30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné 
Spoločná nehnuteľnosť 
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou 
Umiestnenie pozemku 
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

 
Vlastník 
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ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez tiarch 
 
Iné údaje: Bez zápisu. 
 
Poznámka. Bez zápisu.  
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zamerania a fotodokumentácie: 
  
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením za účasti znalca, vykonaná dňa 24.10.2021. V rámci miestnej 
obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia predmetu posúdenia a priľahlej lokality. 
 
d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej a stavebnej dokumentácie so zisteným 
skutočným stavom:  

 
K vypracovaniu znaleckého posudku bola dodaná územnoplánovacia informácia, znalcom nebol 

zaznamenaný nesúlad. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:  

 
Znalcom nebol zaznamenaný nesúlad so skutočným stavom. 

 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
 

 Pozemky p. č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7 „C“, ul. Pekná cesta, okres Bratislava III, 
obec BA-m.č. Rača, k. ú. Rača, na LV č. 8324. 

  
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Nie sú. 
 
 
 
2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností: 
  
 Pozemky p. č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7 „C“, ul. Pekná cesta, okres Bratislava III, 
obec BA-m.č. Rača, k. ú. Rača, na LV č. 8324, sa nachádzajú v zmiešanej zóne, s prevahou objektov slúžiacich na 
bývanie vr. občianskej vybavenosti. Obyvateľstvu sú k dispozícii športoviská, kúpaliská, štátne úrady, úrady 
mestskej a miestnej samosprávy, základné, stredné a vysoké školy, banky a pobočky bánk, sieť obchodov, 
nemocnice, polikliniky, kiná, divadlá, domy kultúry, reštaurácie a sieť ďalších služieb obyvateľstvu. Hustota 
obyvateľstva je v danom mieste vysoká. Prístup k predmetu ohodnotenia je po spevnenej komunikácii. V dosahu 
je umiestnená zastávka MHD. Dopravné spojenie s centrom mesta je cca 15 min, v závislosti od dopravnej 
situácie. V meste je v dosahu vlaková autobusová a lodná doprava.  
 Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli znalcom zaznamenané. 
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b) Analýza využitia nehnuteľností: 

 
Využitie pozemkov je v zmysle listu vlastníctva ako ostatná plocha, so spôsobom využitia: 

30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné 
 
Umiestnenie pozemku: 
1 – Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 

V zmysle UPI – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu – stabilizované územie.  
 
Komerčné využitie pozemkov znalec neuvažuje. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a 
práva spojené s nehnuteľnosťou: ČASŤ C: ŤARCHY – žiadne  
 
2.1 POZEMKY 
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi používajú metódy: 
 
 Metóda porovnávania  
 Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos) 
 Metóda polohovej diferenciácie 
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2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  LV č. 8324 
 
POPIS 
 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
 
kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku, 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie. 
 
Pozemok je rovinatý. Možnosť parkovania je v bezprostrednej blízkosti dostatočná. Pripravenosť inžinierskych 
sietí je veľmi dobrá, reprezentovaná verejnou kanalizáciou, vodovodom, plynovodom, možnosťou napojenia na 
elektrickú energiu, telefón, internet.  

Na základe týchto skutočností ako aj na základe ponuky a dopytu trhu s nehnuteľnosťami, ktorý uvádzajú 
v realitných kanceláriách stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie nasledovne: 
 

Parcela Druh pozemku Spolu 
výmera [m2] 

Spoluvlastnícky 
podiel Výmera [m2] 

17358/1 ostatná plocha 2930,00 1/1 2930,00 
17358/4 ostatná plocha 6021,00 1/1 6021,00 
17358/5 ostatná plocha 1191,00 1/1 1191,00 
17358/6 ostatná plocha 370,00 1/1 370,00 
17358/7 ostatná plocha 344,00 1/1 344,00 
Spolu výmera    10 856,00 
 
Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 
000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné 
obytné oblasti s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti 
rodinných domov v dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,20 

kV 
koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so 
štandardným vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, 
šport so štandardným vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej 
dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná 
poloha) 1,15 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy 
verejných sietí) 1,40 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 
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JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,20 * 1,00 * 1,00 * 1,15 * 1,40 * 
1,00 * 1,00 1,9320 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m2 * 
1,9320 128,27 €/m2 

 
 
VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 
parcela č. 17358/1 2 930,00 m2 * 128,27 €/m2 * 1/1 375 831,10 
parcela č. 17358/4 6 021,00 m2 * 128,27 €/m2 * 1/1 772 313,67 
parcela č. 17358/5 1 191,00 m2 * 128,27 €/m2 * 1/1 152 769,57 
parcela č. 17358/6 370,00 m2 * 128,27 €/m2 * 1/1 47 459,90 
parcela č. 17358/7 344,00 m2 * 128,27 €/m2 * 1/1 44 124,88 
Spolu  1 392 499,12 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
 
Otázka:  
 
 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  

 
Pozemky p. č. 17358/1, 17358/4, 17358/5, 17358/6, 17358/7 „C“, ul. Pekná cesta, okres Bratislava III, 

obec BA-m.č. Rača, k. ú. Rača, na LV č. 8324. 
 
 
Odpoveď: 
 
 
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 
Pozemky  

 LV č. 8324 - parc. č. 17358/1 (2 930  m2) 375 831,10
 LV č. 8324 - parc. č. 17358/4 (6 021  m2) 772 313,67
 LV č. 8324 - parc. č. 17358/5 (1 191  m2) 152 769,57
 LV č. 8324 - parc. č. 17358/6 (370  m2) 47 459,90
 LV č. 8324 - parc. č. 17358/7 (344  m2) 44 124,88

Spolu pozemky (10 856,00 m2) 1 392 499,12 
Všeobecná hodnota celkom 1 392 499,12 
Všeobecná hodnota zaokrúhlene 1 390 000,00 
Všeobecná hodnota slovom: Jedenmilióntristodevätdesiattisíc Eur 
 
 
MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou, sú uvedené v časti II - Posudok, 2. STANOVENIE 
VŠEOBECNEJ HODNOTY, po "c". Mimoriadne riziká neboli znalcom identifikované. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 30.10.2021 Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING 
 znalec 
 
 
 
 
IV. PRÍLOHY 
 
1. Objednávka č. OTS2103812 SNM/21/087/VH, zo dňa 12.10.2021    1 x A4 
2. Výpis z listu vlastníctva č. 8324, kataster.skgeodesy.sk, zo dňa 14.10.2021   3 x A4 
3. Mapa zbgis.skgeodesy.sk, zo dňa 14.10.2021       1 x A4 
4. Územnoplánovacia informácia, zo dňa 19.07.2021      7 x A4 
5. Fotodokumentácia predmetu posúdenia a priľahlého okolia, zo dňa 24.10.2021   1 x A4 
 
Spolu: .................................................................................................................. ............................  13 x A4 
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ÚÚrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 8324
 

 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 11

Okres : 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia : 14.10.2021

Obec : 529354 Bratislava-Rača Čas vyhotovenia : 17:56:41

Katastrálne územie : 805866 Rača Údaje platné k : 13.10.2021 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

1513/9 1836 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

1513/33 1495 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

1513/34 1398 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17358/1 2930 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17358/4 6021 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17358/5 1191 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17358/6 370 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17358/7 344 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17558 404 Zastavaná plocha
a nádvorie

15 1 1
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ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2557 evidovanej na pozemku parcelné čislo 17558 je evidovaný na liste vlastníctva č. 4679.

Iné údaje:
Bez zápisu

17562/45 1376 Ostatná plocha 29 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

17562/48 18 Zastavaná plocha
a nádvorie

16 1 1 5

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 9661 evidovanej na pozemku parcelné čislo 17562/48 je evidovaný na liste vlastníctva č.
10241.

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a poľovnícke využívanie

30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné

37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

 Druh právneho vzťahu

5 Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 SR - Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, Bratislava, PSČ 814 40, SR, (ČI:
00151866001), Dátum narodenia: -

1/1

Titul nadobudnutia

Žiadosť č.OF/2004/4746/GM8/SEH zo dňa 12.7.2004,GP 1/2004
Žiadosť č. OF/2006/3666-SIS zo dňa 04.07.2006
Žiadosť č. OF/2006/3719-SEH zo dňa 10.7.2006
Zmena správcu v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. , Z-20264/13

Iné údaje

Zmena správcu na základe žiadosti OE/2007/23229-80/KOR zo dňa 16.10.2007.
Zápis GP-15/2007
Protokol o oprave chyby X-959/10 zo dňa 11.6.2010
Zápis GP č.33/2006 zo dňa 21.6.2006 - PVZ-1773/09
Zápis GP 3005/11

Poznámky
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Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 
  Bez tiarch.
 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
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Parcela registra C, 17358/4
 
Bratislavský > Bratislava III > Bratislava-Rača > k.ú. Rača
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 14.10.2021

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 

Znalecký úkon (znalecký posudok) som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 

Stavebníctvo (370000), odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností (370901), pod evidenčným číslom 914882. 

   

Znalecký úkon (znalecký posudok) je zapísaný v denníku pod číslom 271/2021. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Ján KAREL, PhD., EUR ING 

  znalec 
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