UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Materiál na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UK
dňa 16. decembra 2020

Žiadosť rektora UK o zriadenie vecného bremena
__________________________________________________

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia.
2. Návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena z 27. 11. 2020.
3. Znalecký posudok.

Návrh uznesenia:
Uznesenie č. x/16.12.2020
Akademický senát UK udeľuje súhlas so zriadením vecných bremien podľa prílohy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

Predkladá:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

V Bratislave 27.11.2020
č.j.:

Vážená pani predsedníčka,
v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Akademický senát UK
schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. c) pred ich predložením na schválenie
Správnej rade UK, si Vás dovoľujem predložiť návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného
bremena.
Návrh uznesenia Akademického senátu UK:
Uznesenie č. ............................
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie:
1) vecných bremien: „in personam“.
2) na dobu: neurčitú.
3) povinný z vecného bremena: Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“).
4) oprávnený z vecného bremena: OTYK invest, s.r.o., (IČO: 18046428 )
(ďalej len „OTYK“).
5) Inžinierske siete OTYK budú umiestnené na časti pozemkov UK, tak ako je uvedené
v nasledovnej tabuľke č. 1:
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Inžinierske si CKN
Celko výmera časti budúcich zaťažených pozemkov podľa K
ete
oordinačnej situácie Projektovej dokumentácie :
pozemky vá
vo
výmer
vlastníctv a
e
UK, parciel
:
ktoré
budú
zaťažené
vecným
bremeno
m
Parcelné
čísla:
Plynovod
2975/22 1981 123,05
m²
NN prípojka 2975/22 1981 50,42
3017/2
m²
35,96
3038
30650 9,59
3036/1
m²
6,39
7465
m²
6334
m²
VN rozvody 2975/22 1981 47,51
3017/2
m²
38,78
3038
30650 5,68
3036/1
m²
117,13
2975/2
7465 4,27
m²
6334
m²
1715
m²
Kanalizácia 2975/22 1981 183,91
m²
Vodovodná 2975/22 1981 322,30/vodovod/ 3,93/pripojka/
prípojka,
3017/2
m²
191,54
vodomerná 3038
30650 47,59
šachta,
3036/1
m²
261,13/vodovod/ 14,40/ATS/
areálový
2975/2
7465 23,91
vodovod,
3017/19 m²
64,25
verejný
6334
vodovod,
m²
automatická
1715
tlaková
m²
stanica
351
m2
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Tab. č.2 – Tabuľka reálneho záberu plôch pre IS
CKN
Celková výmera časti budúcich zaťažených pozemkov podľa Koordinačnej
pozemky vo výmera situácie Projektovej dokumentácie :
vlastníctve parciel:
UK, ktoré
budú
zaťažené
vecným
bremenom
Parcelné
čísla:
2975/22
1981 m² 537,95
3017/2

30650
m²

195,64

3038

47,59
7465 m²

3036/1

358,95
6334 m²

2975/2

28,17
1715 m²

3017/19

64,25
351 m

2

1201,27 m².
Všetky parcely uvedené v tabuľke sú vo výlučnom vlastníctve UK, nachádzajú
katastrálnom území Karlova Ves a sú zapísané na liste vlastníctva č. 727.

sa v

6) Záber vecného bremena bude cca 1201,27 m².
Presný záber vecného bremena bude stanovený po vypracovaní geometrického plánu.
7) Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za odplatu určenú znaleckým posudkom,
ktorý zabezpečí UK na náklady OTYKu. Podľa predbežnej informácie by malo ísť o sumu
62,91 €/m2 pri práve uloženia inžinierskych sietí a 167,77 €/m2 pri automatickej tlakovej
stanici.
8) Na časti pozemkov UK umiestni OTYK na svoje vlastné náklady nasledovné inžinierske
siete:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

plynová nízkotlaková prípojka,
NN prípojka,
VN rozvody,
vodovod,
automatická tlaková stanica,
kanalizácia bude vybudovaná za účelom napojenia sa na už existujúcu kanalizáciu, ktorá sa
nachádza na pozemkoch UK parc. č.3017/17, 3017/2, 3038, 3039/1, 3048/5, 3048/7.

9) Obsahom vecného bremena bude zriadenie vecného bremena in personam spočívajúceho v
povinnosti UK, ako budúceho povinného a ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti –
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pozemkov UK strpieť na budúcich zaťažených pozemkoch UK v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne:
a. zriadenie a uloženie inžinierskych sietí OTYK (plynovod, NN prípojka, VN rozvody,
vodomerná šachta, areálový vodovod, verejný vodovod, automatická tlaková stanica,
kanalizačná prípojka) tak, ako je vyznačené v Koordinačnej situácii Projektovej
dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Umiestnenie inžinierskych
sietí OTYK bude vymedzené geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po
vybudovaní inžinierskych sietí OTYK,
b. užívanie,
prevádzkovanie,
údržbu,
opravu,
úpravu,
rekonštrukciu a
modernizáciu inžinierskych sietí OTYK a ich odstránenie v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom
10) OTYK uhradí UK za dobu dočasného záberu budúcich zaťažených pozemkov UK počas
realizácie stavebných prác na inžinierskych sieťach OTYK nájomné vypočítané podľa vzorca:
výmera časti zaťaženého pozemku UK o rozlohe 1201,27 m2 x 16,794,- € /m2/rok, t. j. 20
174,12 € ročne. Doba záberu pozemkov UK je dohodnutá na dobu určitú, pričom začne
plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných prác na inžinierskych sieťach OTYK a uplynie
právoplatným zriadením vecného bremena I. na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena
I. (t. j. právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena I. do katastra
nehnuteľností).
Dôvodová správa k návrhu uznesenia č. .........................
1) Návrh je predložený z dôvodu rokovaní, ktoré boli uskutočnené medzi UK a OTYKom.
OTYK má záujem zriadiť inžinierske siete na pozemkoch UK a súčasne má záujem využívať
kanalizáciu vo vlastníctve UK.
2) Rokovania prebehli z dôvodu, že Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK uzatvorila so
spoločnosťou OTYK nasledovné zmluvné dokumenty:
a) Memorandum o spolupráci zo dňa 05.04.2017,
b) Dodatok č. 1 K Memorandum o spolupráci zo dňa 03.07.2017,
c) Dohoda o urovnaní zo dňa 03.07.2018.
3) V uznesení AS UK sa uvádzajú dve tabuľky z dôvodu, že v tabuľke č. 1 sú uvedené presné
plochy jednotlivých sietí – ich výkopov resp. ochranných pásiem (vodovod). Z dôvodu
súbehu jednotlivých inžinierskych sietí a prekrývania jednotlivých plôch (záberov) nie je
možné spočítavať tieto plochy, pretože by došlo k duplikovaniu niektorých plôch, čím by
vznikla nereálne väčšia plocha záberu plôch. Z uvedeného dôvodu sú plochy vykázané
v tabuľke č. 2.
4) Všetky polohy a riešenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 až 7 sú spracované na základe
súčasných vedomostí o území, sieťach a na základe dostupného a aj momentálne aktuálneho
projektu GIB (Generálny investor Bratislavy spadajúci pod Magistrát). Všetky riešenia a
spresnenia sa budú realizovať v ďalšej fáze projektovej dokumentácie na základe domeraní,
overení sietí, ďalších vyjadrení správcov sietí (hlavne BVS a ZSE) aktualizácie podkladov a
vývoja projektu GIB (Generálny investor Bratislavy spadajúci pod Magistrát).
5) OTYK sa zaväzuje, že uzatvorí s UK Zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej
bude zriadenie vecných bremien in rem spočívajúcich v povinnosti OTYKu ako
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vlastníka pozemkov – parcely registra C č. 2975/84 o výmere 95 m2, druh pozemku: ostatná
plocha a parcely registra C č. 2975/ 85 o výmere 63 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvoria, obe zapísané na liste vlastníctva č. 1286, okres: Bratislava IV, obec: Bratislava –
Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves (ďalej spoločne len ako „pozemky OTYK“)
strpieť na pozemkoch OTYK v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a.

b.

uloženie potrubia úžitkového vodojemu, a to výtlačného potrubia DN 150 PVC
a rozvodného potrubia DN 150 PVC a NN rozvod 400V pre vodojem vo vlastníctve UK
(ďalej len
„inžinierske siete UK“) tak, ako je vyznačené v katastrálnej mape,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,
užívanie,
prevádzkovanie,
údržbu,
opravu,
úpravu,
rekonštrukciu, modernizáciu inžinierskych sietí a akékoľvek iné stavebné úpravy
inžinierskych sietí a ich odstránenie v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom v prospech vlastníka stavby – vodojemy, súpisné číslo 6289 stojacej na pozemku –
parcele registra C číslo 2981/61, zapísaná na liste vlastníctva č. 727, okres: Bratislava IV,
obec: Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves, pričom v súčasnosti je
vlastníkom tejto stavby UK (ďalej len ako „Zmluva o zriadení vecného bremena II.“).

6) Vecné bremeno II. bude zriadené na dobu neurčitú.
7) Umiestnenie inžinierskych sietí UK pre účely zriadenia vecného bremena II. a rozsah
vecného bremena II. bude vymedzené geometrickým plánom na vyznačenie vecného
bremena II. s tým, že presná výmera zaťažených pozemkov OTYK bude určená v Zmluve
o zriadení vecného bremena II. v súlade s geometrickým plánom podľa tohto odseku zmluvy.
Geometrický plán zabezpečí na svoje náklady UK. OTYK sa zaväzuje zriadiť vecné bremeno
II. v prospech UK bezodplatne.
8) OTYK sa zaväzuje, že pokiaľ OTYK alebo obchodná spoločnosť, ktorá je ekonomicky
alebo personálne prepojená s OTYKom nadobudne v budúcnosti ďalšie pozemky, na ktorých
sú umiestnené inžinierske siete UK, zaväzuje sa o tom informovať UK v určenej lehote od
povolenia návrhu na vklad k takým pozemkom a uzatvoriť s UK zmluvu o zriadení vecného
bremena v určenej lehote od povolenia návrhu na vklad. Vecné bremeno bude zriadené
bezodplatne.
9) OTYK v budúcnosti požiada Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby prevzala do svojej
správy vedenie verejného vodovodu, vrátane tlakovej stanice, vybudovanej v rámci stavby,
pričom UK bude s takým prevzatím súhlasiť. Ak k prevzatiu správy nedôjde v stanovenej
lehote, tak sa OTYK zaväzuje pri budovaní inžinierskych sietí vybudovať na pozemku UK
na svoje náklady vodovodnú prípojku podľa pokynov UK.
10) OTYK sa po pripojení na kanalizáciu súčasne zaväzuje na vlastné náklady spravovať
a udržiavať bezzávadnosť, funkčnosť a riadnu prevádzkyschopnosť kanalizácie a znášať
náklady spojené s jej využívaním.
11) UK nebude mať voči OTYK, ani voči jeho právnym nástupcom a ani voči budúcim
vlastníkom bytov a nebytových priestorov Polyfunkčného objektu STARÉ GRUNTY
povinnosť zabezpečiť bezzávadnosť, funkčnosť a prevádzkyschopnosť kanalizácie, ani
povinnosť vykonávať jej správu.
12) OTYK sa zaväzuje recipročne za umožnenie pripojenia sa ku kanalizácii uhradiť budúcemu
povinnému jednorazovú odplatu vo výške 150 000 € bez DPH, a to ku dňu pripojenia sa na
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kanalizáciu, na účet: SK80 8180 0000 0070 0009 0650. Úhrada uvedenej odplaty v plnej
výške je podmienkou pre umožnenie užívania kanalizácie (kanalizačnej prípojky).
13) Náklady na opravu kanalizácie, ktoré uhradí OTYK sa odhadujú vo výške 20 000 až 30 000
€ bez DPH, pričom náklady na opravu budú odrátané od sumy 150 000 € bez DPH podľa
predchádzajúceho odseku.

S pozdravom
Prílohy:
1) Koordinačná situácia širších vzťahov (001_ SITUACIA),
2) Situácia – ATS detail (002_ SIT Detail),
3) Detail kanalizačnej šachty (003_Detail kan_sachty),
4) Detail armatúrnej šachty (004_ATS_4,0x3,6m),
5) Kanalizácia UK (005_Kanalizacia UK_StareGrunty_Botanicka),
6) Situácia kanalizácia UK (006_SIT_Kanalizacie).
7) Situácia umiestnenia inžinierskych sietí UK (rozvodné a výtlačné potrubie a NN rozvod
400V pre vodojem UK).
8) Znalecký posudok.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka
Akademický senát UK
Tu
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Ing. Michaela Dírerová
Znalec z odboru Stavebníctvo – Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností;
evidenčné číslo: 914 025
Člen Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov; evidenčné číslo: 0150
 Pečnianska 10, 851 01 Bratislava; : 0903 576331; e-mail: michaela.direrova@gmail.com

Zadávateľ :

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1, SR
IČO: 00397865

Číslo spisu (dátum objednávky) :

č. A05/4500321293 zo dňa 11.11.2020

ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 91/2020

Vo veci:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností :
– parcely registra „C“ č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038, k. ú. Karlova Ves, obec BA – m. č.
Karlova Ves, okres Bratislava IV (LV č. 727) v zmysle rozsahu vymedzenom zadávateľom podľa situácie –
dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019.
– predpokladaného vecného bremena – právo uloženia inžierskych sietí na p. č. 2975/2, 2975/22, 3017/2,
3017/19, 3036/1 a 3038 a umiestnenie automatickej tlakovej stanice na p. č. 3036/1, evidovaných na liste vlastníctva
č. 727, katastrálne územie Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, v zmysle v zmysle rozsahu
vymedzenom zadávateľom podľa situácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o.,
Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019,
pre účely uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

Počet strán znaleckého posudku (z toho príloh) :
Počet odovzdaných vyhotovení :

Bratislava 27.11.2020

29 (10)
3 exempláre + 1 CD

Znalecký posudok číslo 91/2020

strana: 2

ÚVODNÁ ČASŤ

I.

1.
Úloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoty:
–
parcely registra „C“ č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038, k. ú. Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV (LV č. 727) v zmysle rozsahu vymedzenom zadávateľom podľa situácie – dokumentácia pre územné
rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019.
–
predpokladaného vecného bremena – právo uloženia inžierskych sietí na p. č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1
a 3038 a umiestnenie automatickej tlakovej stanice na p. č. 3036/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 727, katastrálne územie
Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, v zmysle v zmysle rozsahu vymedzenom zadávateľom podľa
situácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019.
2.
Účel znaleckého posudku:
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný:
26.11.2020
(rozhodujúci pre zistenie stavebno-technického stavu)
Tento rozhodujúci dátum ovplyvňuje najmä rozsah, stav alebo vybavenie nehnuteľností tvoriacich predmet ohodnotenia. Jeho
správne určenie vo vzťahu k rozsahu, stavu a vybaveniu hodnotenej nehnuteľnosti zásadne ovplyvňuje záver posúdenia, teda aj
výslednú stanovenú všeobecnú hodnotu.
3.

4.

Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje:

5.
5.1
a)
b)

Podklady na vypracovanie znaleckého úkonu :
Dodané zadávateľom :
Objednávka č. A05/4500321293 zo dňa 11.11.2020
Situácia – dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019.

5.2
a)
b)
c)
d)
e)

Získané znalcom :
List vlastníctva č. 727, k. ú. Karlova Ves.
Obhliadka nehnuteľností.
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností.
Fotodokumentácia posudzovaných nehnuteľností.
Index vývoja cien pre odbor stavebníctvo ako celok k III. štvrťroku 2020 spracovaný na základe údajov ŠÚ SR

6.
•

Použitý právny predpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších právnych predpisov

7.

Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 490/2004 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 vyhlášky
č. 500/2005 Z. z.;
Vyhláška MS SR č. 33/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 490/2004 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. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu čašu pre znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov;
Vyhláška MS SR č. 565/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z.;
Vyhláška MS SR č. 34/2009 Z. z., ktorou sa mení 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 MS SR č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.;
Vyhláška MS SR č. 254/2010, ktorou sa mení vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov;
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Zbierky zákonov, ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov;
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS,
2001, ISBN 80-7100-827-3;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.
•

•
•
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Definície posudzovaných veličín a použitých postupov
Všeobecná hodnota (VŠH) – 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; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.
Východisková hodnota (VH) – je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť
formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
Technická hodnota (TH) – je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške
opotrebenia.
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Technický stav (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.
Výnosová hodnota (HV) – je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia
nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

Znalec pri stanovení všeobecnej hodnoty stanovuje týmito metódami:
a)
porovnávacia metóda,
b)
kombinovaná metóda (použije sa vtedy, ak je predmet ohodnotenia schopný dosahovať výnos formou prenájmu),
c)
metóda polohovej diferenciácie.
Všeobecná hodnota stavieb – porovnávacia metóda:
Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch stavieb. Porovnanie sa vykonáva na mernú jednotku (obostavaný priestor, zastavaná
plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných stavieb a ohodnocovanej stavby.
Podklady na porovnanie musia byť plne identifikovateľné a preskúmateľné. Pri porovnaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy
mimoriadnych okolností trhu. Pre nedostatok hodnoverných podkladov pre dané typy stavieb v predmetnej lokalite, porovnávacia
metóda nebude použitá pri výpočte všeobecnej hodnoty stavby tvoriacej predmet znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota stavieb – kombinovaná metóda:
Použije sa iba pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Stavba tvoriaca predmet znaleckého posudku
je bez výnosu a využívaná pravdepodobne jej vlastníkom, preto kombinovaná metóda nebude použitá pri výpočte všeobecnej
hodnoty stavby tvoriacej predmet znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota stavieb – metóda polohovej diferenciácie:
Základom výpočtu podľa tejto metódy je úprava technickej hodnoty koeficientom polohovej diferenciácie vyjadrujúcim vplyv
polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase podľa metodiky určenej ministerstvom.
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby metódou polohovej diferenciácie vychádza z výpočtu východiskovej a technickej hodnoty
predmetnej stavby.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov podľa verejne publikovaných katalógov
určených ministerstvom, ktorým je aj použitá Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydaná ÚSI ŽU
v Žiline v roku 2001. Jednotková hodnota sa preskúmateľným spôsobom upraví podľa jednotlivých charakteristík hodnoteného
objektu (výška podlažia, plocha podlažia, vybavenosť objektu, konštrukčno- materiálová charakteristika a pod.) a prepočíta sa
do cenovej úrovne k termínu, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie.
Všeobecná hodnota pozemkov – porovnávacia metóda:
Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie sa vykonáva na mernú jednotku (1 m 2 pozemku)
s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku. Podklady na porovnanie musia byť plne
identifikovateľné. Pri porovnaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu. Pre nedostatok hodnoverných
a preskúmateľných podkladov pre dané pozemky, porovnávacia metóda nebude použitá pri výpočte všeobecnej hodnoty
pozemkov tvoriacich predmet znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota pozemkov – výnosová metóda:
Použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos. Pozemky tvoriace predmet znaleckého posudku sú toho času bez
výnosu v užívaní pravdepodobne svojho vlastníka a napriek tomu, že by boli za určitých podmienok čiastočne schopné dosahovať
aj výnos formou prenájmu, nepodarilo sa zabezpečiť hodnoverné a preskúmateľné podklady na výpočet ich reálnej výnosovej
hodnoty, preto výnosová metóda nebude použitá pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov tvoriacich predmet znaleckého
posudku.
Všeobecná hodnota pozemkov – metóda polohovej diferenciácie:
Všeobecná hodnota pozemkov v zastavenom území obce, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov a všeobecná hodnota
pozemkov mimo zastavaného územia obce určených na stavbu je stanovená vynásobením výmery pozemku jednotkovou
všeobecnou hodnotou pozemku. Jednotková všeobecná hodnota pozemku je stanovená úpravou jednotkovej východiskovej
hodnoty pozemkov koeficientom polohovej diferenciácie, vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na
všeobecnú hodnotu v mieste a čase.
8.
Osobitné požiadavky zadávateľa :
Ohodnotenie len definovaných pozemkov, bez stavieb a porastov na týchto pozemkoch.

II.

POSUDOK

1.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE :

a)
Výber vhodnej metódy:
Príloha č. 3 Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení neskorších právnych
predpisov.
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb:
Porovnávacia metóda je použitá, pretože k spracovaniu posudku mám k dispozícii dostatok hodnoverných údajov z posledného
obdobia (cca jedného roku) o cenách nehnuteľností z realizovaných prevodov na trhu nehnuteľností dosahovaných u obdobných
nehnuteľností v porovnateľnom čase a mieste (nie je dostatočná výpovedná hodnota). Použitie kombinovanej metódy nie je
možné, pretože rozostavaná stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností,
ktoré tvoria predmet znaleckého posudku použijem v záujme dosiahnutia čo najvyššej objektivity metódu polohovej
diferenciácie.
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu:
VŠHPOZ = M * (VHMJ * kPD) [€],
kde

M
VHMJ
kPD

- počet merných jednotiek (výmera pozemku),
- východisková hodnota na 1 m2 pozemku
- koeficient polohovej diferenciácie
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kPD je koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa podľa vzťahu :
kPD = kS . kV . kD . kP . kI . kZ [–],
VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky:
Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov

VHMJ
eura/m2

a)

Bratislava

66,39

b)

Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica a mestá: Piešťany, Vysoké
Tatry, Trenčianske Teplice

26,56

c)

Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin

16,60

d)

Ostatné okresné mestá so sídlom okresných alebo obvodných úradov

9,96

e)

Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov

6,64

f)

Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov

4,98

g)

Ostatné obce do 5 000 obyvateľov

3,32

Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú
východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o
iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových
osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemkov pod osídleniami
marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce
(mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách,
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva
môžu mať jednotkovú východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V
takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. Minimálna
jednotková východisková hodnota pozemku po zohľadnení zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností je hodnota prislúchajúca
klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok nachádza.
kPD je koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa podľa vzťahu
kPD = kS . kV . kD . kP . kI . kZ . kR [-],
kde
kS - koeficient všeobecnej situácie (0,70-2,00) sa stanoví takto:
Všeobecná situácia

kS

1.

oblasti mimo zastavaného územia obcí určeného platnou územnoplánovacou dokumentáciou

0,70 – 0,80

2.

stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové´a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10
000 obyvateľov

0,80 – 0980

3.

obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu,
centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti
miest do 50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov

0,90 – 1,00

4.

centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 50 000 obyvateľov, obytné zóny
samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných
domov v centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách turistického
ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov

1,00 – 1,30

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 – 1,60

6.

veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a v kúpeľných mestách,
vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých obytných častiach
mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami

1,50 – 1,80

7.

prednostné obchodné ulice a miesta v užšom centre miest nad 100 000 obyvateľov, najlepšie miesta pre
obchod v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov

1,70 – 1,90

8.

najlepšie miesta pre obchod v mestách nad 100 000 obyvateľov

1,80 – 2,00

kV - koeficient intenzity využitia (0,90 - 2,0) sa stanoví takto:
Intenzita využitia

1.

– záhradkové osady,
– chatové osady,
– hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov,

kV
0,50 – 0,70

Znalecký posudok číslo 91/2020

strana: 5

– sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami
obyvateľstva
2.

– inžinierske stavby, chránené ložiskové územia

0,70 – 0,90

3.

– nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym využitím,
– poľnohospodárske budovy a sklady bez využitia

0,90 – 0,95

4.

– rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s nižším štandardom vybavenia,
– nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nižším štandardom vybavenia,
– nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu

0,95 – 1,00

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 – 1,05

6.

– rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením,
– nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným vybavením
– nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším štandardom vybavenia

1,05 – 1,10

7.

– exkluzívne bytové budovy, nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru so
štandardným vybavením

1,10 – 1,15

8.

– nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nadštandardným vybavením,
viacpodlažné budovy

1,15 – 1,30

9.

– využitie ako v položke 8, ale exkluzívne miesta v centrách miest

1,30 – 2,00

kD - koeficient dopravných vzťahov (0,80 - 1,20) sa stanoví takto:
Dopravné vzťahy

kD

1.

pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia hromadnej dopravy, cesty bez dokončovacích
prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta v trvaní viac ako 30 min. pri bežnej premávke

0,80

2.

obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte
vyhovujúca

0,85

3.

pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom hromadnej dopravy alebo
osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez
možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy

0,90

4.

pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy

1,00

5.

pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných centrách obytných zón,
intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, trolejbus, električka)

1,05

6.

pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a
parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou

1,05 – 1,20

kF - koeficient funkčného využitia územia (0,80 – 2,00) sa určí takto:
Funkčné využitie územia

kP

1.

plochy území občianskej vybavenosti s prevahou plôch pre obchod a služby (obchodná poloha)

1,50 – 2,00

2.

zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty)

1,20 – 1,50

3.

plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)

1,00 – 1,30

4.

výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha), plochy určené
pre verejné dopravné a technické vybavenie

0,90 – 1,10

5.

výrobné územia s prevahou plôch pre poľnohospodársku výrobu (poľnohospodárska poloha), osídlenia
marginalizovaných skupín obyvateľstva

0,80 – 1,00

kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50) sa stanoví takto:
Vybavenie pozemku

kI

1.

bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo možnosť napojenia iba na jeden druh verejnej siete)

0,80 – 1,00

2.

stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody
vody, elektriny)

1,00 – 1,20
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3.

dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody
vody, elektriny, zemného plynu

1,20 – 1,30

4.

veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí)

1,30 – 1,50

Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez vlastné, prípadne obecné pozemky
(napríklad komunikácie). Hodnota koeficientu v odporúčanom intervale je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.)
súvisiacej s napojením.
kZ – koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 – 3,00) sa stanoví takto:
Povyšujúce faktory
–

nevyskytujú sa

–

pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti (napríklad
nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.),
– obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zohľadnené v koeficiente
k S,
– pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené vo zvýšenej východiskovej
hodnote,
– iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy
pozemku a pod.)

kZ
1,00
1,01 – 3,00

Povyšujúce faktory možno použiť iba v prípadoch, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich
koeficientoch.
kR – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99) sa stanoví takto:
Redukujúce faktory
–

nevyskytujú sa

–

ak sa v najbližšom čase podľa platného územného plánu predpokladá nižší stupeň využitia ako doteraz,
spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby, uskladnenia surovín, odpadov, z výroby potravín, z
poľnohospodárskej výroby a pod.,
rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo železničnej dopravy v obytných oblastiach,
ekologické zaťaženie pozemku,
ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace
priemyselné zariadenia,
pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbočie a pod.), svahovitosť terénu,
hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy,
ochranné pásma zo zákona, stavebná uzávera,
stavba pod povrchom pozemku,
závady viaznuce na pozemku (napríklad právo priechodu alebo prejazdu, ochranné pásmo a pod.),
vplyv časového vývoja minulých období,
iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, nezabezpečený prístup z
verejnej komunikácie, chránené územia, obmedzujúce regulatívy zástavby a pod.)

kR
1,00
0,20 – 0,99

Redukujúce faktory možno použiť, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch.
Pri závadách viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s ohľadom na predpokladanú hodnotu
závady.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku na účely vyporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a
vlastníkom pozemku sa pri hodnotení redukujúcich faktorov neprihliada na záťaže spôsobené vlastníkom stavby (napríklad
stavba na cudzom pozemku a pod.).
Metóda porovnávania:
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných kúpnopredajných cien v
danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou porovnávania je podľa vzťahu:
VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€]
kde
M
- výmera hodnoteného pozemku v m2,
VŠHMJ
- priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m 2.
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a
ohodnocovaného pozemku.
Hlavné faktory porovnávania:
• ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),
• polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.),
• fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita výsadby pri
ostatných pozemkoch a pod.).
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť
identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi
predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného
obdobia podľa vzťahu
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[€]

kde
OZ – odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení formou prenájmu
pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v odôvodnených prípadoch použiť disponibilný výnos
z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov [€/rok],
k
– úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje aj zaťaženie daňou
z príjmu.
b)
Vlastnícke a evidenčné údaje:
List vlastníctva č. 727, k. ú. Karlova Ves
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c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Vlastná obhliadka ohodnocovanej nehnuteľnosti bola vykonaná na tvare miesta dňa 26.11.2020 za účasti zástupcu objednávateľa
– Ing. Viest. Nehnuteľnosť bola sprístupnená, vstup na pozemok za účelom obhliadky bol možný (pozemok nie je oplotený). Pri
miestnej obhliadke bol porovnaný skutočný stav nehnuteľnosti so stavom vedeným v katastri nehnuteľností. Fotodokumentácia
bola vyhotovená pri obhliadke nehnuteľnosti dňa 26.11.2020. Presná plocha záberu vecného bremena bola určená zadávateľom
– mail zo dňa 3.11.2020.
d)
Údaje o technickej dokumentácii a jej porovnanie so skutočnosťou :
Pri obhliadke posudzovaných nehnuteľností bol zistený právny súlad vlastníckych dokladov so skutočnosťou. Pozemkyh sú časť
komunikácia, nespevnené plochy a porasty, bez výstavby. Technická dokumentácia bola porovnaná so skutkovým stavom.
Všetky rozmery resp. výmery sú prevzaté z listu vlastníctva č. 727, k. ú. Karlova ves zo dňa 26.11.2020.
e)
Porovnanie údajov katastra nehnuteľností so skutočnosťou :
Pri obhliadke posudzovaných nehnuteľností bol zistený právny súlad vlastníckych dokladov so skutočnosťou.
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Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
p. č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038, k. ú. Karlova Ves – časť pozemkov v dĺžke 416 m a šírka 3 m
(ochranné pásmo) + 6 m2 pásmo pod komunikáciou a plocha 25 m2 pre automatickú tlakovú stanicu na p. č. 3036/1.
Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :
Predmetom ohodnotenia nie sú porasty a stavby, ktoré sa nachádzajú na ohodnocovaných pozemkoch.
spevnené plochy komunikácie a ich časti.
STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a)
Analýza polohy nehnuteľností :
Nehnuteľnosť sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves, v okrajovej štvrti na ulici Staré Grunty, neďaleko objektov lokality
Mlynská dolina, na juhozápadnom svahu vo vrchnej pozícii svahu ulice Staré grunty v Karlovej Vsi. V lokalite sa nachádzajú
všetky podstatné siete – voda, plyn, kanalizácia a elektrina. Bratislava – mestská časť Karlova Ves - je mestská časť Bratislavy
ležiaca v okrese Bratislava IV. Nachádza sa v nej aj
sídlisko Dlhé diely, množstvo škôl, ZOO, budova
Slovenskej
televízie alebo
najväčší
bratislavský dunajský ostrov Sihoť. Mestská časť má
vlastnú polikliniku a knižnicu. Zaujímavosťou je, že do
Karlovej Vsi (a teda aj do okresu Bratislava IV.) oficiálne
patrí aj úzky pás pravého brehu Dunaja (teda tam, kde je
inak mestská časť Petržalka) od rakúskych hraníc až
takmer po Most Lafranconi. V súčasnosti sa tu stavajú
nové rodinné a obytné domy, supermarkety a športoviská.
V poslednom čase sa však vyskytujú dopravné problémy
na Karloveskej radiále, ktorá spája mestskú časť s centrom
Bratislavy. Spôsobené je to hlavne realitnou bublinou a
postupnou premenou Karlovej vsi (a hlavne Dlhých
dielov) na veľkú nocľaháreň (pre realitných developerov
sú oveľa zaujímavejšie stavby bytov ako obchody a
pracovné príležitosti. V minulosti tu bol pokus spraviť
stavebnú uzáveru/stavený uzáver, ktorý sa však nevydaril.
Povrch územia je rovinatý s malými výškovými rozdielmi.
K pozemku je vybudovaný prístup po komunikácii,
v ktorej sú umiestnené všetky inžinierske siete
s dostatočnou kapacitou pre ďalší rozvoj územia. Následný
čas potrebný na presun do centra mesta je približne do 10
- 15 minút. Dopravné spojenie s centrom mesta z tohto
pohľadu treba hodnotiť ako dobré. V posledných 10
rokoch lokalita prežíva búrlivý rozmach, ktorý súvisí s výhodnou polohou vzhľadom k centru mesta, dobrými dopravnými
prepojeniami, kompletnou technickou infraštruktúrou a kľudným, kultivovaným životným prostredím. Okolitú zástavbu tvoria
rodinné domy - lokalita vhodná na bývanie. V posudzovanej lokalite je dopyt po nehnuteľnostiach v porovnaní s ponukou
vzhľadom ku konsolidovanému prostrediu, dobrému stupňu občianskej vybavenosti, nižšiemu stupňu zástavby a dobrému
dopravnému spojeniu s centrom nižší. Prostredie v okolí domu je bez výraznejších záťaží. Využitie lokality bude aj v budúcnosti
orientované na stavby občianskej výstavby a na stavby pre bývanie. Konfliktné skupiny či už priamo alebo bezprostrednom okolí
pri miestnej obhliadke zistené neboli. Záhrada je rovinatého terénu. Z hľadiska polohy k centru ide o časť - lokalitu vhodnú na
bývanie. Konfliktné skupiny či už priamo alebo bezprostrednom okolí pri miestnej obhliadke zistené neboli. Nehnuteľnosť nie
je negatívne ovplyvňovaná vplyvmi prevádzky v okolí nad bežný štandard obdobných nehnuteľností. Stavba je udržiavaná /
obývaná, vyžaduje bežnú údržbu, opotrebenie je primerané jej veku. Možnosti zmeny v okolitej zástavbe, ktoré by mali vplyv na
existenciu stavby a jej hodnotu, nie sú pravdepodobné.
b)
Analýza využitia nehnuteľností:
Využiteľnosť je z hľadiska účelu daná charakterom zástavby, technickými a priestorovými pomermi na mieste. V súčasnosti na
ohodnocovaných pozemkoch neprebieha žiadna výstavba. Pozemok p. č. 2975/2, 2975/22 a 3038 je cestná, miestna a účelová
komunikácia;, p. š. 3017/2, 3017/19 a 3036/1 – zatrávnené, nezastavané plochy. V budúcnosti sa počíta s vyšším stupňom
funkčného využitia – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Podľa predložených podkladov nie je vlastníctvo práva k nehnuteľnosti žiadnym spôsobom obmedzené. NA LV nie sú evidované
ťarchy, ktoré sa nachádzajú v prílohovej časti znaleckého posudku. Podľa znalcovi dostupných poznatkov nevyplývajú pre
budúce užívanie objektu žiadne iné administratívne, právne, dopravné ani technické riziká. Riziká spojené s nehnuteľnosťou sú
nasledovné :
• Na posudzovaných pozemkoch sa nachádzajú porasty. Pre realizáciu prípadnej výstavby je nutné tieto stavby a porasty
odstrániť.
• Časť plochy pozemkov bude nutné vyčleniť na komunikačné a obslužné priestory.
2.1

POZEMKY

2.1.1

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

2.1.1.1

Pozemky – evidované ne LV č. 727, k. ú. Karlova Ves

Hodnotené pozemky sa nachádzajú sa v intraviláne, v lokalite Staré Grunty, v mestskej časti Karlova Ves. Pozemok p.
č. 2975/2, 2975/22 a 3038 je cestná, miestna a účelová komunikácia; p. š. 3017/2, 3017/19 a 3036/1 – zatrávnené, nezastavané
plochy. Charakter terénu pozemku aj jeho blízkeho okolia je svahovitý. EUR/m2/rok. Všeobecne je záujem o kúpu pozemku v
lokalite výrazne vysoký – novovznikajúca moderná štvrť s luxusnými bytmi, obchodnými priestormi vo výstavbe a inou
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občianskou vybavenosťou. Vzhľadom k typu a účelu využitia predmetu ohodnotenia, tvaru pozemkov, považujem záujem o
takýto pozemok za obmedzený. Záujem vyplýva len zo záujmu o kúpu územia v celosti s vysokým využitím a odčlenením častí
pozemkov pre infraštruktúru v území. Samostatne / časť nie je pozemok vhodný na výstavbu, z určenia ktorého vyplýva záujem.
Záujem o kúpu takéhoto pozemku by mohol vyplývať aj s podnikateľského záujmu v budúcich prevádzkach okolitých stavieb.
V zahraničných metodikách a oceňovacích nástrojoch sa uvádzajú určité závislosti medzi pozemkami pre komerčné, bytové
alebo obchodné využitie a pozemkami pod prístupovými komunikáciami. Teórie zohľadňujú ako veľkosť mesta, tak aj atraktivitu
územia, stavebnú pripravenosť daného územia alebo kúpyschopnosť obyvateľstva. Hodnoty sa napr. v niektorých nemeckých
literatúrach (Brachman-Holtzer z roku 1993) uvádzajú v intervale od 30 do 50% z hodnoty pozemku pre komerčné využitie. Z
uvedeného dôvodu vo výpočte uvažujem s povyšujúcim faktorom, ktorý zohľadňuje záujem o kúpu pozemku na výstavbu v
danom území. Tvar pozemkov, ich veľkosť a poloha neumožňuje vyššie využitie pozemkov ako je súčasné – komunikácie,
verejne prístupné miesta. Všeobecná hodnota je určená s koeficientom účelu využitia – komunikácie a ostané plochy.
Pre správne ohodnotenie pozemkov je nutný citlivý prístup k posúdeniu predovšetkým koeficientu redukujúcich
faktorov (je v intervale 0,2 až 0,99) a koeficientu povyšujúcich faktorov tiež v intervale 0,2-3,00). Práve tieto dva koeficienty,
pre ich pomerne široké intervaly, majú najvýznamnejší vplyv na hodnotu pozemku. Hlavným a východzím merítkom pre
stanovenie všeobecnej hodnoty konkrétneho sú skutočné ceny porovnateľných pozemkov v danej lokalite. Na www.reality.sk a
po vylúčení extrémnych cien na spodnej a hornej hranici sa pohybujú ceny v rozpätí 230-730 EUR/m2.
Iné využitie vzhľadom, veľkosti pozemkov a zástavby na susediacich parcelách nie je možné predpokladať.
koeficient všeobecnej situácie: 1,6 - veľmi dobré oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov,
koeficient intenzity využitia: 1,05 - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením,
koeficient dopravných vzťahov: 1,00 - pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy.
koeficient funkčného využitia územia: 1,3 - plochy obytných území.
koeficient technickej infraštruktúry pozemku: 1,5 - veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných
sietí – voda, kanalizácia, plyn, elektro).
Koeficient povyšujúcich faktorov: 1,5 - pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti.
Koeficient redukujúcich faktorov: 0,85 – vecné bremeno, ochranné pásmo.

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

Parcela

Druh pozemku

2975/2,2975/22, 3017/2,
3017/19, 3036/1, 3038
2975/2,2975/22, 3017/2,
3017/19, 3036/1, 3038

zastavaná plocha a nádvorie

12,00

1/1

12,00

zastavaná plocha a nádvorie

1248,00

1/1

1248,00

Spolu výmera
Obec:
Východisková hodnota:
Označenie a názov
koeficientu

1 260,00
Bratislava
VHMJ = 66,39 €/m2
Hodnotenie

6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a
kS
v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov,
koeficient všeobecnej situácie nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000
obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami
6. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným
vybavením,
kV
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s
koeficient intenzity využitia nadštandardným vybavením,
- nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším
štandardom vybavenia
kD
koeficient dopravných
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy
vzťahov
kF
koeficient funkčného využitia 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)
územia
kI
4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných
koeficient technickej
sietí)
infraštruktúry pozemku
kZ
3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v
koeficient povyšujúcich
zvýšenej východiskovej hodnote
faktorov
kR
9. závady viaznuce na pozemku (napríklad: právo priechodu alebo prejazdu,
koeficient redukujúcich
ochranné pásmo a pod.)
faktorov

Hodnota
koeficientu
1,60

1,05

1,00

1,30

1,50

1,50

0,85
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Výpočet

Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 1,60 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,50 * 1,50 * 0,85

Jednotková všeobecná hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m2 * 4,1769

4,1769
277,30 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov

Výpočet

parcela č. 2975/2,2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1, 3038
parcela č. 2975/2,2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1, 3038

12,00

m2

1 248,00

* 277,30
m2

€/m2

* 277,30

Všeobecná hodnota [€]
* 1/1

€/m2

3 327,60

* 1/1

346 070,40

Spolu
2.1.1.2

349 398,00
Pozemok - umiestnenie automatickej tlakovej stanice na p. č. 3036/1
Plocha časti pozemku p. č. 3036/1 na
umiestnenie automatickej tlakovej stanice vo
výmere 25 m2 je určená zadávateľom.

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

zastavaná plocha a nádvorie

25,00

1/1

25,00

Parcela
3036/1

Obec:
Východisková hodnota:
Označenie a názov
koeficientu

Bratislava
VHMJ = 66,39 €/m2
Hodnota
koeficientu

Hodnotenie

6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a
kS
v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov,
koeficient všeobecnej situácie nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000
obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami
6. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným
vybavením,
kV
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s
koeficient intenzity využitia nadštandardným vybavením,
- nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším
štandardom vybavenia
kD
koeficient dopravných
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy
vzťahov
kF
koeficient funkčného využitia 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)
územia
kI
4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných
koeficient technickej
sietí)
infraštruktúry pozemku
kZ
3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v
koeficient povyšujúcich
zvýšenej východiskovej hodnote
faktorov
kR
9. závady viaznuce na pozemku (napríklad: právo priechodu alebo prejazdu,
koeficient redukujúcich
ochranné pásmo a pod.)
faktorov

1,60

1,05

1,00

1,30

1,50

1,50

0,85

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov

Výpočet

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 1,60 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,50 * 1,50 * 0,85

Jednotková všeobecná hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m2 * 4,1769

Hodnota
4,1769
277,30 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov
parcela č. 3036/1
Spolu

Výpočet
25,00 m2 * 277,30 €/m2 * 1/1

Všeobecná hodnota [€]
6 932,50
6 932,50
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NÁJMY

3.1

NÁJOM POZEMKOV VÝPOČTOM

3.1.1

Nájom pozemku – vstupná veličina do výpočtu
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Ohodnotenie práv a závad viaznucich na nehnuteľnosti je v súlade s Prílohou č. 3 vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. Vychádza sa zo stanovenia ročnej ujmy z
očakávaných, trhových, skutočných nájmov v danej lokalite podľa druhu pozemku. Nájom je možné určiť porovnávaním alebo
výpočtom na báze všeobecnej hodnoty pozemku. Ide o tzv. ekonomické nájomné, ktoré nie vždy odráža nájomné trhové. V
prípade, že sa údaje o nájmoch podobných pozemkov v okolí v danom čase nevyskytujú, využíva sa % odhad nájmu zo
všeobecnej hodnoty pozemku. Výška nájmu je stanovená princípom stanovenia ekonomického nájmu, čo pragmaticky znamená
návrat investície do kúpy pozemku za určené obdobie a súčasnú úrokovú mieru viazaných vkladov v bankovom subjekte, so
zohľadnením dane z príjmu. Obdobie predpokladanej je v platnej legislatíve stanovené v intervale 15-40 rokov. V dostupnej
literatúre a legislatíve nie sú uvádzané podmienky alebo metodické postupy pre stanovenie objektívnej dĺžky návratnosti
investície. Pod pojmom investícia sa uvažuje kúpna cena pozemku. Spodná hranica intervalu sa preto vo výpočte uvažuje pri
pozemkoch s vysokým predpokladom návratnosti, s očakávaným vysokým ziskom. Horná hranica odporúčaného intervalu je
vhodná pre pozemky s nízkym až žiadnym výnosom. V danom prípade uvažujem s hodnotou na dolnej hranici intervalu, nakoľko
ide o pozemok pod verejne prístupnou stavbou – cestnou komunikáciou s príslušenstvom, súkromným pozemkom – vedené
inžinierske site pripejú k zlepšeniu podmienok bývania v lokalite, s možnosťou komerčného využitia (napr. prenájom na
parkovanie, na prístup k nehnuteľnostiam v súkromnom vlastníctve). Úroková miera je stanovená k rozhodnému dátumu,
zdrojom informácií je www.nbs.sk, ako úrokové sadzby termínovaných vkladov v bankách.
Stanovená všeobecná hodnota pozemku slúži ako východiskový podklady pre určenie objektívneho nájomného.
Nájomné na predmetných pozemkoch je určené za predpokladu 0,01 % úrokovej sadzby (priemerné úrokové miery komerčných
bánk), 20 ročnej návratnosti investície a 21 % daňového zaťaženia. Ide o pozemok, ktorý je mierne svahovitého charakteru,
plocha záberu určená zadávateľom je zatrávnená porastmi. Vzhľadom k polohe je možnosť využitia len pre dané účely.
VŠH m2 pozemku polohovou diferenciáciou:
Obdobie predpokladanej návratnosti investície:
Úroková miera:
Daň z príjmu:
Koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie:
Počet MJ pozemku:
Nájom za rok na m2:

277,300 €
20 rokov
0,01 %
21 %
1,21
1 260,00 m2

VŠHNPMJ = VŠHPOZMJ * 

(1 + k)n * k
*k
 (1 + k)n - 1  n

VŠHNPMJ = 277,300 * 

(1 + 0,0001)20 * 0,0001
* 1,21 = 16,794 €/m2/rok
 (1 + 0,0001)20 - 1 

Nájom za rok spolu:

3.1.2

VŠHNP = M * VŠHNPMJ = 1 260,00 m2 * 16,794 €/m2/rok = 21 160,44 €/rok

Pozemok p. č. 3036/1 – výmera 25 m2

Plocha 25 m2 je vymedzená na pozemku p. č. 3036/1 pre uloženie automtickej tlakovej stanice.
VŠH m2 pozemku polohovou diferenciáciou:
Obdobie predpokladanej návratnosti investície:
Úroková miera:
Daň z príjmu:
Koeficient zohľadňujúci daňové zaťaženie:
Počet MJ pozemku:
Nájom za rok na m2:

277,300 €
20 rokov
0,01 %
21 %
1,21
25,00 m2

VŠHNPMJ = VŠHPOZMJ * 

(1 + k)n * k
*k
 (1 + k)n - 1  n

VŠHNPMJ = 277,300 * 

(1 + 0,0001)20 * 0,0001
* 1,21 = 16,794 €/m2/rok
 (1 + 0,0001)20 - 1 

Nájom za rok spolu:

VŠHNP = M * VŠHNPMJ = 25,00 m2 * 16,794 €/m2/rok = 419,85 €/rok

4.

VECNÉ BREMENÁ (PRÁVA A ZÁVADY)

4.1

jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena - právo uloženia inžinierskych sietí

4.1.1

Základné údaje

Identifikácia vecného bremena:
Vecné bremeno sa vzťahuje k veci, ku pozemku p.č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038, k. ú. Karlova Ves – časť
pozemkov v dĺžke 416 m a šírka 3 m (ochranné pásmo) + 6 m2 pásmo pod komunikáciou a plocha 25 m2 pre automatickú tlakovú
stanicu na p. č. 3036/1, v zastavanom území obce, v rozsahu podľa identifikácie určenej zadávateľom, kde obsahom vecného
bremena je povinnosť vlastníka pozemku strpieť stavbu / umiestnenie inžinierskych sietí na ul. Staré Grunty, na dobu neurčitú.
Určenie výhody/ujmy a rozsahu vecného bremena:
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V danom prípade teda ide o závadu na nehnuteľnosti pozemku p.č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038, k. ú.
Karlova Ves – časť pozemkov v dĺžke 416 m a šírka 3 m (ochranné pásmo) + 6 m2 pásmo pod komunikáciou a plocha 25 m2 pre
automatickú tlakovú stanicu na p. č. 3036/1, v rozsahu výmery, ktorá spôsobuje vlastníkovi pozemku hospodársku ujmu a, ktorá
v zmysle vyhlášky č. 4920/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení vyplýva zo závady pre zaťaženého (vlastníka). Výpočet
sa vykoná kapitalizáciou hospodárskej ujmy (rozdielu budúcich znížených odčerpateľných zdrojov oproti bežným
odčerpateľným zdrojom) počas časovo obmedzeného obdobia. Pri stanovení odčerpateľných zdrojov sa postupuje obdobne ako
pri stanovení výnosovej hodnoty podľa bodu D.2. tejto vyhlášky Pri závadách neobmedzeného trvania sa vezme za základ
výpočtu obdobie dvadsiatich rokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie“. Hospodárska ujma sa vyjadruje v
peniazoch, pri pozemkoch sa určuje na báze disponibilného výnosu z nájmu, ktorý by bolo v danom mieste a k rozhodnému
dátumu možné získať. Ročná hospodárska ujma pre vlastníka pozemku = ujma vyjadrená stratou zisku z predpokladaného
dosiahnutia ročného nájmu pozemku so znížením o náklady spojené s existenciou nehnuteľnosti pri zachovaní výnosu.
Určenie dĺžky trvania vecného bremena
Obmedzenie využívania a výkonu vlastníckeho práva bude zriaďované na dobu neurčitú – navždy. V zmysle platnej vyhlášky
uvažujem časové obmedzenie trvania vecného bremena vo výške 20 rokov. Predmet ohodnotenia je súčasťou dopravného
koridoru, cestnej infraštruktúry na ul. Staré Grunty, kde sa komunikácia nachádzala aj pred výstavbou novej štvrte a mala rovnaké
strategické využitie verejnosťou ako sa uvažuje v budúcnosti, a súkromné pozemky sú v čase obhliadky nevyužívané – trvalé
trávne porasty popri komunikácii. Iné využitie sa nepredpokladá. Z uvedeného vychádza úvaha o obmedzeniach z titulu
existencie závady – inžinierska stavba, pôvodné aj súčasné nízke komerčné využitie pozemku, využitie pre obsluhu územia v
rozvoji, výstavbe, bez s rovnakými možnosťami prenájmu pozemku pred zaťažením stavbou ako aj po zaťažení stavbou
komunikácií. Pozemky budú resp. sú zaťažené existenciou stavieb na nich umiestnených, čím je možné predpokladať obmedzenie
ich využitia
Základné údaje
Za hodnotu obmedzenia je v danom prípade uvažovaných 25 % obvyklého nájomného, pretože vlastník nemôže
naďalej povrch pozemku využívať pre doterajšie účely. Odhad bežnej straty je stanovený na 25 %. Ten nám zohľadňuje prípadnú
stratu vlastníka z neprenajatia časti pozemku počas celého roka a jeho náklady spojené s daňou z nehnuteľnosti a daňou z príjmu
vyplývajúcom z prenájmu nehnuteľnosti.
Náklady sú stanovené na daň z pozemkov v zmysle VZN Hl. mesta Bratislava podľa osobitného predpisu (5,97
EUR/m2) a vynásobením ročnej sadzby dane pre daný typ pozemkov a mestskú časť ...., a na pravidelnú údržbu (letnú i zimnú).
Určenie náhrady za zriadenie vecného bremena sa vzťahuje k časti - 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038,
k. ú. Karlova Ves, v hl. meste Bratislava – m. č. Karlova Ves, tak ako to je zakreslené v rozsahu vymedzenom zadávateľom
podľa situácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019. Miera
kapitalizácie je stanovená na základe princípov uplatnených v zmysle vyhlášky pri stanovení výnosovej hodnoty stavby alebo
pozemku (so zohľadnením základnej úrokovej miery ECB podľa termínovaných vkladov pre dané obdobie, globálnej miery
rizika, zaťaženia dane z príjmu, obvykle na opatrnej základnej úrovni ECB jednoročných až dvojročných vkladov nefinančných
spoločností). Všeobecná hodnota závady ako jednorazová odplata je stanovená k rozhodnému dátumu - obhliadka dňa 26.11.2020
v cenovej úrovni k posledným známym údajom úrokových sadzieb z 9/2020. Úroková miera je stanovená k rozhodnému dátumu
- zdrojom informácií je www.nbs.sk ako úroková sadzba termínovaných vkladov v bankách (Vklady nefinančných spoločností s
jednoročnou splatnosťou, kde ročný priemer zverejnených sadzieb k 9/2020 je na úrovni 0,01%).

Zadelenie vecného bremena:
Obdobie:
Doba trvania:
Úroková miera:
4.1.2

Závada viaznuca na nehnuteľnosti
Časovo neobmedzené
20 r.
0,01 %

Bežný hrubý príjem

Je peňažná suma, ktorú by vlastník získal formou prenájmu pri bežnom obhospodarovaní, keď závada neexistuje. V danom
prípade ide o pozemok s využitím na technickú vybavenosť územia pri občianskej vybavenosti a prevádzkových stavbách v
území, s obmedzeným využívaním na podnikanie formou prenájmu (vzhľadom k situovaniu je takmer vylúčené aj miesto na
parkovanie). Výnos je stanovený ako fiktívny, z predpokladaného odhadu nájmu výpočtom z odhadu všeobecnej hodnoty
pozemku. Bežný hrubý príjem je stanovený ako výnos ‐ možný nájom za pozemok. Náklady na údržbu pozemkov vo výške 3,00
EUR/m2/rok (priebežná údržba, opravy) a správa 0,5 EUR/m2/rok. Daň z nehnuteľnosti je určená podľa VZN mestskej časti
Karlova Ves.
Názov
nájom

Výpočet MJ

MJ

Počet MJ

Hrubý príjem/MJ [€/rok]

Hrubý príjem spolu [€/rok]

1260

m2

1 260,00

16,794

21 160,44
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Bežný odčerpateľný zdroj

Je vlastne disponibilný výnos, ktorý predstavuje rozdiel príjmov a nákladov spojených s užívaním pozemku pre vlastníka
pozemku, v bežnom obchodnom režime bez zaťaženia obmedzeniami užívacieho práva.
Náklady spojené s dosiahnutím hrubého príjmu
Názov vynaloženého nákladu

Náklady vzorcom [€/rok]

daň

Náklady spolu [€/rok]

(1260*5,97/100)*1,15

86,51

údržba

1260*3

3 780,00

správa

1260,0*0,5

630,00

Predpokladané bežné náklady spolu:
Odhadovaná strata:

4 496,51
25 %

Bežný odčerpateľný zdroj zohľadňuje predpokladané straty pri získaní bežného príjmu, ktoré uvažujeme obvykle na úrovni min
16% - 35%, a ktoré predstavujú riziko výpadku minimálne 2-4 mesačného nájmu za prípadný prenájom pozemku. Uvedené
vyplýva z úvahy uzatvorenia nájomnej zmluvy v bežnom trhovom prostredí s možnosťou jednostranného vypovedania zmluvy
pri nedostatočnej platobnej disciplíne nájomcu (napríklad pri dvoch vynechaných mesačných platbách za nájom). V danom
prípade je však minimálny predpoklad záujmu o prenájom pozemku tohto typu, tvaru a umiestnenia, výnos vychádza z fiktívne
určeného - ekonomického nájmu. Možnosť získania výnosu na báze prenájmu pozemku je teda minimálna. Uvažujem preto stratu
v priaznivej situácii získania akéhosi nájmu z verejného priestranstva na strednej úrovni, v hodnote max 25%.
Bežný odčerpateľný zdroj (OZBE):
OZBE = 21 160,44 - 4 496,51 - 5 290,11 (25% strata) - 0 (0% obmedzenie) = 11 373,82 €/rok
4.1.4

Budúci znížený odčerpateľný zdroj

Náklady spojené s dosiahnutím hrubého príjmu so zohľadnením závady na nehnuteľnosti uvažujem totožné ako pri dosiahnutí
bežného príjmu pred zohľadnením závady. Náklady spojené s užívaním veci – oprava komunikácie, daň z pozemkov znáša na
základe práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu ten, kto je oprávnený užívať cudziu vec (občiansky zákonník). Daň
z nehnuteľnosti je určená podľa VZN mestskej časti Karlova Ves.
Náklady spojené s dosiahnutím hrubého príjmu so zohľadnením závady
Názov vynaloženého nákladu

Náklady vzorcom [€/rok]

daň

Náklady spolu [€/rok]

(1260*5,97/100)*1,15

86,51

údržba

1260*3,0

3 780,00

správa

1260,0*0,5

630,00

Predpokladané budúce náklady
spolu:

4 496,51

Odhadovaná strata:
25 %
Obmedzenie z titulu závady:
skutočné:
25 %
prepočítané vo vzťahu k bežnému odčerpateľnému zdroju so zohľadnením odhadovanej straty
25 * (100 - 25) / 100 = 18,75 %
Obmedzenie straty z titulu závady je stanovené so zohľadnením rozsahu závady. Obmedzenie sa do výpočtu sa dosadzuje v % v
kombinácii so stratou uvažovanou z prenájmu, pričom platí podmienka:
(strata+ obmedzenie) ≤100%
Maximálna hodnota odhadovaného obmedzenia, resp. totálne obmedzenie na 100% nastáva spravidla v prípade ak je celý
pozemok zaťažený bez možnosti ďalšieho využitia vlastníkom – stavba na cudzom pozemku. Minimálna hodnota odhadovaného
obmedzenia nastáva spravidla v prípadoch, ak je možné pozemok vlastníkom naďalej užívať na určený alebo skutočne využívaný
účel, s minimálnym zásahom do jeho užívacích práv, najčastejšej v prípade uloženia technickej infraštruktúry pod povrch
prístupného terénu. V danom prípade, pri zriadení práva uloženia inž. sietí uvažujem so skutočným obmedzením využívania so
zaťažením VB na minimálnej úrovni. Úvaha vyplýva zo skutočnosti, že zotrváva možnosť využitia pozemkov pre vlastníka na
pôvodný účel. Obmedzenie je uvažované na rovnakej úrovni 25% z titulu možného rizika vzniku poruchy na komunikácii a
nutnosti vykonania opravy, čím sa môžu dočasne (nie viac ako 3 mesiace v roku) obmedziť užívania pozemku pod komunikáciou
na daný účel, aj s obozretnosťou na možnosť dosahovania výnosu formou prenájmu.
Budúci odčerpateľný zdroj (OZBU):
OZBU = 21 160,44 - 4 496,51 - 5 290,11 (25% strata) - 3 967,58 (18,75% obmedzenie) = 7 406,24 €/rok
4.1.5

Hospodárska ujma

OZHU = |OZBU - OZBE| = |7 406,24 - 11 373,82| = 3 967,58 €/rok
4.1.6

Všeobecná hodnota práva a závady

Úroková miera:

k = 0,01 / 100 = 0,0001

Všeobecná hodnota ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena
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(1 + k)n - 1
(1 + k)n * k

VŠHVB = 3 967,58 *

(1 + 0,0001)1 - 1
(1 + 0,0001)1 * 0,0001

VŠHVB = 3 967,18 €
VŠHVBMJ = VŠHVB/ MJ = 3 967,18 / 1260 = 3,15 €/m2
Všeobecná hodnota jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
(1 + k)n - 1
VŠHVB = OZ *
(1 + k)n * k
VŠHVB = 3 967,58 *

(1 + 0,0001)20 - 1
(1 + 0,0001)20 * 0,0001

VŠHVB = 79 268,34 €
VŠHVBMJ = VŠHVB/ MJ = 79 268,34 / 1260 = 62,91 €/m2
Odhad všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v práve umiestnenia inž. sietí je
stanovený so splnením okrajovej podmienky použitia obdobia návratnosti investície, kedy platí podmienka VŠHVB < VŠHPOZ a
hodnota je vyjadrená v eurách.
4.2

Umiestnenie automatickej tlakovej stanice na p. č. 3036/1

4.2.1

Základné údaje

Zadelenie vecného bremena:
Obdobie:
Doba trvania:
Úroková miera:
4.2.2

4.2.3

Závada viaznuca na nehnuteľnosti
Časovo neobmedzené
20 r.
0,01 %

Bežný hrubý príjem
Názov

Výpočet MJ

MJ

Počet MJ

Hrubý príjem/MJ [€/rok]

Hrubý príjem spolu [€/rok]

nájom

25

m2

25,00

16,794

419,85

Bežný odčerpateľný zdroj

Náklady spojené s dosiahnutím hrubého príjmu
Názov vynaloženého nákladu

Náklady vzorcom [€/rok]

daň

Náklady spolu [€/rok]

(25*5,97/100)*1,15

1,72

údržba

25*3

75,00

správa

25*0,5

12,50

Predpokladané bežné náklady
spolu:
Odhadovaná strata:

89,22
50 %

Bežný odčerpateľný zdroj (OZBE):
OZBE = 419,85 - 89,22 - 209,93 (50% strata) - 0 (0% obmedzenie) = 120,70 €/rok
4.2.4 Budúci znížený odčerpateľný zdroj
Náklady spojené s dosiahnutím hrubého príjmu so zohľadnením závady
Názov vynaloženého nákladu
daň

Náklady vzorcom [€/rok]

Náklady spolu [€/rok]

(25*5,97/100)*1,15

1,72

údržba

25*3

75,00

správa

25*0,5

12,50

Predpokladané budúce náklady
spolu:
Odhadovaná strata:
50 %
Obmedzenie z titulu závady:
skutočné:
100 %
prepočítané vo vzťahu k bežnému odčerpateľnému zdroju so zohľadnením odhadovanej straty
100 * (100 - 50) / 100 = 50,00 %

89,22
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Maximálna hodnota odhadovaného obmedzenia, resp. totálne obmedzenie na 100% nastáva spravidla v prípade ak je celý
pozemok zaťažený bez možnosti ďalšieho využitia vlastníkom – stavba na cudzom pozemku. Minimálna hodnota odhadovaného
obmedzenia nastáva spravidla v prípadoch, ak je možné pozemok vlastníkom naďalej užívať na určený alebo skutočne využívaný
účel, s minimálnym zásahom do jeho užívacích práv, najčastejšej v prípade uloženia technickej infraštruktúry pod povrch
prístupného terénu. V danom prípade, pri zriadení práva umiestnenia stavby na ploche 25 m2 z pozemku p. č. 3036/1 uvažujem
so skutočným obmedzením využívania so zaťažením VB na max. úrovni (totálne obmedzenie). Úvaha vyplýva zo skutočnosti,
že nezotrváva možnosť ďaľšieho využitia časti pozemku pre vlastníka.
Budúci odčerpateľný zdroj (OZBU):
OZBU = 419,85 - 89,22 - 209,93 (50% strata) - 209,93 (50% obmedzenie) = - 89,23 €/rok
4.2.5
Hospodárska ujma
OZHU = |OZBU - OZBE| = |- 89,23 - 120,70| = 209,93 €/rok
4.2.6

Všeobecná hodnota práva a závady

Úroková miera:

k = 0,01 / 100 = 0,0001

Všeobecná hodnota ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena
(1 + k)n - 1
VŠHVB = OZ *
(1 + k)n * k
VŠHVB = 209,93 *

(1 + 0,0001)1 - 1
(1 + 0,0001)1 * 0,0001

VŠHVB = 209,91 €
VŠHVBMJ = VŠHVB/ MJ = 209,91 / 25 = 8,40 €/m2
Všeobecná hodnota jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena
(1 + k)n - 1
VŠHVB = OZ *
(1 + k)n * k
VŠHVB = 209,93 *

(1 + 0,0001)20 - 1
(1 + 0,0001)20 * 0,0001

VŠHVB = 4 194,19 €
VŠHVBMJ = VŠHVB/ MJ = 4 194,19 / 25 = 167,77 €/m2

III.

ZÁVER

1.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Otázky:
–
parcely registra „C“ č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038, k. ú. Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV (LV č. 727) v zmysle rozsahu vymedzenom zadávateľom podľa situácie – dokumentácia pre územné
rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019.
–
predpokladaného vecného bremena – právo uloženia inžierskych sietí na p. č. 2975/2, 2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1
a 3038 a umiestnenie automatickej tlakovej stanice na p. č. 3036/1, evidovaných na liste vlastníctva č. 727, katastrálne územie
Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, v zmysle v zmysle rozsahu vymedzenom zadávateľom podľa
situácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava – 12/2019.
Odpoveď:
1a) Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 26.11.2020, 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. Porovnávacia metóda nie je použitá, pretože
k spracovaniu posudku nemám k dispozícii dostatok hodnoverných údajov z posledného obdobia (cca jedného roku) o cenách
nehnuteľností z realizovaných prevodov na trhu nehnuteľností dosahovaných u obdobných nehnuteľností v porovnateľnom čase
a mieste. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré tvoria predmet znaleckého posudku použijem v záujme
dosiahnutia čo najvyššej objektivity metódu polohovej diferenciácie.Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou
rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre 3.štvrťrok
2020. Východiskové rozpočtové ukazovatele boli spracované s použitím posledne platných rozpočtových ukazovateľov
spracovaných pôvodne Ústavom racionalizácie v stavebníctve, Praha, aktualizovaných podľa štatistických informácií o vývoji
cien stavebných prác uverejňovaných SŠÚ a z kalkulácií oprávnených dodávateľských nákladov vyhodnotených Ústavom
súdneho inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity.
1b) Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v práve uloženia inžierskych sietí na p. č. 2975/2, 2975/22,
3017/2, 3017/19, 3036/1 a 3038 a umiestnenie automatickej tlakovej stanice na p. č. 3036/1, evidovaných na liste vlastníctva č.
727, katastrálne územie Karlova Ves, obec BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, v zmysle v zmysle rozsahu vymedzenom
zadávateľom podľa situácie – dokumentácia pre územné rozhodnutie; architekti SPDe, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava –
12/2019.
Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena vychádza z odhadu všeobecnej hodnoty pozemku metódou
polohovej diferenciácie a odhadu hodnoty nájmu, ktoré sú stanovené výpočtom z poskytnutých a dostupných podkladov.
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REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

2.

Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Pozemky
Pozemok 2975/2,2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1, 3038 (12 m2)

3 327,60

Pozemok 2975/2,2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1, 3038 (1 248 m2)
Pozemok - parc. č. 3036/1 (25

346 070,40

m2)

6 932,50

Spolu pozemky (1 285,00 m2)

356 330,50

Všeobecná hodnota celkom

356 330,50

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

356 000,00

Všeobecná hodnota slovom: Tristopätdesiatšesťtisíc Eur
REKAPITULÁCIA NÁJMU
Názov

Nájom/MJ [€/rok]

Nájom [€/rok]

Pozemky
- parc. č. 2975/2,2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1, 3038

16,794

201,53

- parc. č. 2975/2,2975/22, 3017/2, 3017/19, 3036/1, 3038

16,794

20 958,91

- parc. č. 3036/1

16,794

419,85

Spolu

21 580,29

Zaokrúhlene

21 600,00

Slovom: Dvadsaťjedentisícšesťsto Eur/rok
VŠEOBECNÁ HODNOTA PRÁV A ZÁVAD
Názov
Právo uloženia inžinierskych sietí
Umiestnenie automatickej tlakovej stanice
Spolu VŠH

Všeobecná hodnota [€]

Vplyv na VŠH

79 268,34

znižuje

4 194,19

znižuje

83 462,53

Slovom: Osemdesiattritisícštyristošestdesiattri Eur
Všeobecnú hodnotu vecného bremena stanovenú v znaleckom posudku považujem za znalecký odhad
najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom
predaji, keď zmluvné strany konajú s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená
neprimeranou pohnútkou. Odhad všeobecnej hodnoty je obvykle na úrovni vrátane DPH.

Znalecký úkon (znalecký posudok) má 19 strán formátu A4, 10 strán zviazaných príloh. Bol vypracovaný v 4 exemplároch,
z ktorých jeden ostáva v archíve znalca.

V Bratislave, 27.11.2020

IV.

Ing. Michaela Dírerová
znalec
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ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký úkon (znalecký posudok) som vypracoval ako znalec zapísaný zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo - odvetvie oceňovanie nehnuteľností, pozemné
stavby. Evidenčné číslo znalca 914 025. Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 91/2020.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku/znaleckého úkonu.

Ing. Michaela Dírerová

