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VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav
Číslo
PK
vložky
LV

parcely
PK

KN

Výmera
ha

Nový stav

Zm eny

Druh
pozemku

Diel
číslo

m2

k
parcele
číslo

m2

od
parcely
číslo

m2

Číslo
parcely

Výmera

Druh
pozemku

m2

kód

1392/1

7178

zast.pl.
22
ost.pl.
34
orná p.
1

ha

Vlastník,
(iná opráv. osoba)
adresa, (sídlo)

Stav právny je totožný s registrom
C KN
Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

1313

1392/1

7178

zast.pl.

1280

1327/21

2197

ost.pl.

1327/21

2197

1280

1327/146

21

orná p.

1327/146

21

Spolu:

9396

1

1392/1

59

59

doterajší
doterajší
detto

9396

Poznámka : Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia a užívania inžinierskych sietí a práva vstupu za účelom opravy a údržby inžinierskych
sietí (vodovod, kanalizácia)na pozemok reg.CKN p.č. 1392/1 (diel č.1)59 m2 vo vyznačenom rozsahu v prospech vlastníka parciel reg.CKN 1327/21,
1327/146
Legenda: kód spôsobu využívania 1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre
rastlinnú výrobu
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia,
lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hosp.

t.č. 6.76 / 1997

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 108

Senec

Dátum vyhotovenia

: 5.10.2020

Obec

: 508110

Most pri Bratislave

Čas vyhotovenia

: 10:22:33

Katastrálne územie

: 838527

Most pri Bratislave

Údaje platné k

: 3.10.2020 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1313

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 7
Parcelné číslo

508/274

Výmera v
m²

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

298 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

2

5481 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

1

9157 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

2

13914 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

2

7178 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

1

10848 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

2

1413 Zastavaná plocha
a nádvorie

22

501

1

1

Druh
právneho
vzťahu

Iné údaje:
Bez zápisu
572/1
Iné údaje:
Bez zápisu
572/2
Iné údaje:
Bez zápisu
572/10
Iné údaje:
Bez zápisu
1392/1
Iné údaje:
Bez zápisu
1392/2
Iné údaje:
Bez zápisu
1751
Iné údaje:
Bez zápisu
1z3

Legenda
Spôsob využívania pozemku
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Druh chránenej nehnutelnosti
501 Chránená vodohospodárska oblasť
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

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

Vlastník
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
1

Spoluvlastnícky
podiel

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, PSČ 820 05, SR, IČO: 36063606

1/1

Titul nadobudnutia
Delimitačný protokol zo dňa 23.1.2006 - Z 433/06
Zmluva o bezodplatnom prevode V-349/2020 zo dňa 28.04.2020
Iné údaje
zmena adresy
Rozhodnutie X-98/14-fia zo dňa 24.4.2014
Gp č. 273/2015 zo dňa 16.4.2015, ZPMZ 2073 (R-445/15)
Rozhodnutie X-111/2015 zo dňa 9.3.2016
Poznámky

K nehnuteľnosti

Pozemok podlieha pozemkovým úpravám podľa Rozhodnutia č. OÚ-SC-PLO/2015/59635/Ma (C 508/274)

-

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iná oprávnená osoba
2z3

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

ČASŤ C: ŤARCHY
K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

-

KN -C 1392/2 - Vecné bremeno: Povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa
produktovodu SLOVNAFT, a.s. v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 89/2007, v súlade s §
10 zákona NRSR č. 656/2004 Z.z. o energetike - Z 3009/07

-

KN -C 1392/2 - Vecné bremeno: Povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa
produktovodu SLOVNAFT, a.s. v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 170/2008, v súlade s
§ 10 zákona NRSR č. 656/2004 Z.z. o energetike - Z 4157/08

-

Vecné bremeno na parcele č. 1392/2 : povinnosť strpieť uplatňovanie práv prevádzkovateľa
ropovodu TRANSPETROL, a.s. v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36242624-88/2008 v
súlade so zákonom NR SR č. 656/2004 Z.z. a energetike a zmene niektorých zákonov.

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno na parcele č.572/1, 572/2 a 572/10 (Gp 273/15) v zmysle znenia § 10 a 36
Zákona 656/2004 Z.z. zákona o energetike v platnom znení , zodpovedajúce právu vstupu na
uvedené pozemky v rozsahu nevyhnutnom na výkon umiestnenia elektroenergetických stavieb
v súlade s GP č. 103/2012 zo dňa 16.02.2012 . - Z 2788/12

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno-podľ § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
Bratislava IČO: 36361518, podľa geometrického plánu č. 35735325-143-2/2013 overený pod
číslom 1733/2013 zo dňa 13. 1. 2014 (ZPMZ č. 1937) na pozemku registra "C" parc. č. 1392/2
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 414 na trase Rz Podunajské
Biskupice - ZHZ Ivanka pri Dunaji, podľa Z-6356/2013 zo dňa 27. 11. 2013.

Vlastník poradové číslo 1

Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.
s., Bratislava (IČO: 36361518), podľa geometrického plánu č. 89/2015 overený pod číslom
1044/2015 zo dňa 29.6.2015 (ZPMZ č. 2132) na pozemku registra "C" parc. č. 1392/1, týkajúce
sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 414 na trase Rz Podunajské Biskupice
- ZHZ Ivanka pri Dunaji (Z-3878/15)

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres

: 108

Senec

Dátum vyhotovenia

: 11.1.2021

Obec

: 508110

Most pri Bratislave

Čas vyhotovenia

: 11:56:45

Katastrálne územie

: 838527

Most pri Bratislave

Údaje platné k

: 8.1.2021 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1280

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 7
Parcelné číslo

Výmera v
m²

Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

1327/21

2197

Ostatná plocha

34

501

1

2

57

Orná pôda

1

501

1

2

19

Orná pôda

1

501

1

2

20

Orná pôda

1

501

1

2

21

Orná pôda

1

501

1

2

10

Ostatná plocha

34

501

1

2

163

Orná pôda

1

501

1

2

Druh
právneho
vzťahu

Iné údaje:
Bez zápisu
1327/134
Iné údaje:
Bez zápisu
1327/137
Iné údaje:
Bez zápisu
1327/138
Iné údaje:
Bez zápisu
1327/146
Iné údaje:
Bez zápisu
1327/155
Iné údaje:
Bez zápisu
1327/160
Iné údaje:
Bez zápisu
Legenda
Spôsob využívania pozemku
1 Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
1z3

34 Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
Druh chránenej nehnutelnosti
501 Chránená vodohospodárska oblasť
Spoločná nehnutelnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Umiestnenie pozemku
2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

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

Vlastník
Počet vlastníkov: 1
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
2

PONS NOVUS s.r.o., Medená 10M, Bratislava, PSČ 811 02, SR, IČO: 50879383

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-3700/17 zo dňa 16.6.2017
Kúpna zmluva V-3701/17 zo dňa 16.6.2017
Kúpna zmluva V-819/18 zo dňa 12.3.2018
Kúpna zmluva V-5034/17 zo dňa 12.7.2017
Iné údaje
Gp č.k. 1090/2018 zo dňa 12.06.2018, ZPMZ 2545, V-5871/2018
Gp č.k. 2193/2018 zo dňa 22.11.2018, ZPMZ 2570, R-142/2019
Rozhodnutie č. OU-SC-PLO-2019/1833/Str (OU-SC-PLO-2018/18602/Str), právopl. 26.02.2019, R-142/2019
Geometrický plán G1-1739/2020 zo dňa 08.10.2020, ZPMZ 2904, V-9196/2020
Poznámky
Bez zápisu.

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

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

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
2z3

ČASŤ C: ŤARCHY
K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Obsah

Vlastník poradové číslo 2

Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.
s., Bratislava IČO: 36361518, podľa geometrického plánu č. 155-28/2015 overený pod číslom
1986/2015 zo dňa 27. 10. 2015 (ZPMZ č. 2182) na pozemky registra "C" parc. č. 1327/21 (G11739/20), týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 414 na trase Rz
Podunajské Biskupice - ZHZ Ivanka pri Dunaji (Z-6442/15)

Vlastník poradové číslo 2

Vecné bremeno - právo zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení a právo užívania,
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavebných úprav elektroenergetických zriadení a ich odstránenia na časti pozemkov parc.č.
1327/21, 1327/134 a 1327/137 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 4/2019, úradne
overeným dňa 05.09.2019 pod č.k. 1548/2019, ZPMZ 2635 ako koridor vecných bremien v
prospech: Západoslovenská distribučná a.s. (IČO: 36361518), podľa V-7974/2019 zo dňa
28.10.2019

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
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ZnaIec
Odbor:

Ing. Robert Goabár, ZaLázne 27,

979 04 Sĺĺ.o]-enice

stavebníctvo

odvetvíe

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnutelnosti

ev. č

tel:

9r0927
0903/803577

Zadávatel:

PONS NOVUS s. r. o.

Medená

10M

811 02 Bratislava

srĺ

P

čísto objednávky: zo dňa 25.06.2020 -

mai1

ĺ

ZNALEGKY POSUDOK
číslo66/2020

I

:,r( )

Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty jednorázoveJ odp1aty za
zriadenie vecného bremena práva uloženia podzemných vedeni
kanalizácie a vodovodu na časťpozemku parc.č. I392/I zapisaného V
LV č. 1313 k.ú. Most pri Bratis]-ave podIa GP 92/2020 na Ná1epkovej
uIici v obcí Most pri Bratíslave, okr. Senec
Počet listov posudku:

Počet v1rhotovení:

4

30 (vrátane 71 priloh)

Zna7ec: Inq. Robert Gombár

I.

čís7oposudku.' 66/2020

ÚVoD

. Útoľra znalca:
Stanoviť všeobecnúhodnotu jednorázovej odp1aty za zrj-adenie vecného
bremena - práva uloŽenia podzemných vedení kanalizácie a vodovodu na časť
pozemku parc.č. 1392/l zapísaného v LV č. 1313 k.ú. Most pri Bratislave
podIa GP 92/2O2O na Nálepkovej ufici V obci Most pri BratisIave, okr.
1

Senec

2. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena Za uloŽenie
inŽinj-erskych sietí

podzemných

3. Dátum, ku ktorému je rn1pracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie
29.06.2020 - deň obhliadky
stavebnotechnického stawu):
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteInosť ohodnocuje: 01.07.2020
0

5. Podkrady na vlpracovanie posudku
5.1 Dodané zadávateIom
'
Geometrický p1án na vyznačenie vecného bremena na p.č.reg.C-KN
1392/I, k.ú. Most Pri Brat'is]_ave č. plánu 92/2020 vyhotovil fm-geo' S.r.o.
Ing. František Mego dňa 07.05.2020 úradne overený dňa 18.05.2020 pod č.
2

Gt-1

55 / 20

'
Koordinačná situácía inŽinierskych síetí stavby ''MoSL pri Bratislave
- súbor 1BRD Nálepkova u]-ica - inžinierske sieLe'' vyhotovi1 Ing. Štefan
Matu]ík v stupni DPS II/201B v elektronickej forme
'
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodných stavieb ''Most pri
Bratis1ave - súbor 1BRD NáIepkova ulica - inŽinierske siete'' vydané
okresným úradom - odborom starostlivosti o ŽP Senec dňa 05.05.2020 pod č.
OU-SC-oS ZP-2020 /0 010 34 / G-53 /Ke

5.2 Získanéznalcom
'
Výpís z kat'astra nehnutefnostĹ - 1istu vlastnictva č. 1313' k.ú.
Most pri Bratislave vytvorený cez KaĹasterportá1 dňa 26.06.2020
.
Informatívna kópia z katastrálnej mapy k.ú. Most pri Bratislave
vytvorený cez KatasterportáI dňa 26.06.2020
'
Sútlač katastrálnej mapy a mapy určenéhooperátu k.ú. Most pri
BratisIave vytvorený cez ZBGTS portál dňa 30.06.2020
'
obhliadka skutkového stavu nehnutefnosti
.
Eoto
'
Prieskum rea]-i-tného trhu v lokalite
2

a

1.6. Použitý právny predpis a literatúra:
.
Vyh]-áška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v aktuá]-nom znení.
.
Zákon č. 382/2004 Z.z. o zna}coch, tlmočnikoch a prekladatefoch a o
Zmene a doplneni niektorých zákonov
.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti S1ovenskej republíky č.
490/2004 Z.z. ktoĺou sa vykonáva zákon č. 3B2/2004 Z.z. o zna1coch,
tlmočníkocha prek1adateloch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
.
Zákon č. 50/19'76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskoršich predpisov.
'
Vyh1áška Úradu geodézie, kartografie a katastra S1ovenskej repub1iky
'19/1996
Č.
Z.z., kt'orou sa vykonáva zákon NR sR o katastri nehnutefností
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čís7oposudku: 66/2020

Zna7ec: Inq. Roberx Goabár

a o Zápise VlaStníckych a iných práv k nehnutefnostj-am (katastrálny zákon)
V Znení neskoršíchpredpisov.
'
Marián Vyparina a kof. _ Metodika výpočtu všeobecne; hodnoty
nehnutefností a stavíeb, Žitinská univerz:-Ĺa v EDIS, 200I, TSBN B0-7100821

-3

1.7 Definície posudzovaných veIičín a použítýchpostupov:
zákLadné poimv použité v posudku:
Všeobecná hodnota všH _ výsledná objektivizovaná hodnota nehnutelnosti,
ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej Ceny hodnoteného majetku
ku dňu ohodnoten1a v danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na
trhu v podmienkach voInej súťaŽe,Pri poctivom predaji, keď kupujúci af
predávajúcí budú konať s patričnou informovanosťou í opatrnosťou a s
predpokladom, že cena níe 3e ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle
vrátane dane z pridanej hodnoty

Ako výmera pozemku je prevzatá výmera z evidencie fistu
udávaná v m2

v]astníctva

Stanovenie všeobecnej hodlzoty pozakov
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa pouŽivaju metody:
o Metóda porovnávanía (Pri výpočt'e sa pouŽíva transakčný prístup. Na
porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnaníe treba
vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutim na odlišnosti
porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku),
a

a

Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota
pozemkov sa vypočíta kapita1ízáciou buducich odčerpateľných zdroj ov
počas časovo neobmedzeného obdobia) '
Metoda po1ohovej diferenciácie
hodnoty koeficientu polohovej
východiskovú hodnoLu pozemkov),

(Princíp metódy je zaloŽený na určení
ktorý sa uplatní na
di ferenciácie,

1.8 osobítnépožiadavky zadávatela:
Žiadne

II. POSUDOK
1.

vŠEoBECNÉUDAJE

a) Výber použitej metódyi
Pri ohodnotení boli pouŽítémetodické postupy uvedené V prílohe č.
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

3

v

platnom zneni.
Pre stanovenie hodnoty samotného pozemku ako vstupne; hodnoty pre výpočet
odplaty za zríadenie vecného bremena je pouŽítá metóda poIohovej
diferenciácie pre zastavane plochy, ostatné nepoľnohospodárske a nelesné
pozemky v zastavanom územíaj mimo zastavaného územia. Dotknuté pozemky
nie sú predmetom nájmu, nie sú zastavané hlavnými stavbami, na pozemku je
vedená regionálna cesta IT triedy TI/512. Výnosová metóda pre Segment
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nie je vhodná nakoľko sa nejedná o beŽne prenajatelnú komerčnú
nehnutelnosť' ktorá by generova]-a trvalý výnos formou prenájmu.

pozemkov

Pre pouŽitie porovnávacej metódy nie je moŽné vytvoriť reprezentatívnu
vzorku porovnávaných pozemkov na beŽnom realitnom trhu, nakofko segment
pozemkov pre technicku a verejnú ínfraštruktúrunie je beŽne obchodovaným
druhom pozemkov a nie sú ani dostupné internetové ponuky na predaj

podobných pozemkov.

Hodnotený novovytvorený odč1enený die1 podľa pri1oŽeného GP je menší
nepravide1ný plošný útvar bez samostatnej možnosti iného ako doterajšieho

vyuŽitia.

je definovaná
ako súčinvýchodiskovej hodnoty pre danú obec a koeficientu polohovej
diferenciácj-e, ktorý je súčinomkoeficientu všeobecnej situácie,
intenzíty vyuŽit'ia, dopravného napojenia, obchodnej a priemysel polohy,
druhu pozemku, infraštruktúry a povyšujúcichresp. redukujúcich faktorov
Všh : VHm * Kpd : VHm * Ks*Kv*Kd*Kp*K1*Ki*KZ*Kr
Všeobecná hodnota pozemkov metódou polohovej diferenciácie

Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitali záciou budúcich
odčerpateIných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia podľa vzťahu
vŠHPOZ=

oz
k

Pri použití porovnávacej metódy sa pouŽíva transakčný prístup. Na
porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba
vykonať na mernú jednotku (7 m2 pozemku) s prihliadnutím na od]-išnosti
porovnávaných pozemkov a hodnoteného pozemku.
H]_avné faktory porovnávania:

a) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spÔsob platby a
pod.),
b) po1ohove (napriklad miesto, lokalita, atraktivíta, pristup a pod. ) ,
c) fyzické (napríklad infraštrukt'úra a moŽnosť zástavby pri stavebných
pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a
pod. ) .

Stavby a vonkajšie úpravy na pozemkoch nesúvisia s vlastníctvom pozemkov,
sú zapísanéna inom 1ist' vlastníctva, nebudú predmetom hodnotenia.
Hodnoteníe sa vykoná podIa podmj-enok a moŽnosti vyuŽitia. V pozemkoch sú
vedené neverejné podzemné inŽinierske siete - prípojky bytového komplexu.
V zmysle požiadavky zadávateľa bude vecné bremeno stanovené pre jednotkovu
výmeru pozemkov.

je defínovaná ako kapitallzácl-a hospodárskej ujmy
(rozdielu budúcich znlŽených odčerpate1ných zdrojov oproti beŽným
odčerpat'elným zdrojom) počas časovo obmedzeného obdobia. Pri závadách
neobmedzeného trvanj-a sa VeZme za zaklad výpočtu obdobie dvadsiatich
ľokov, pri závadách presne obmedzeného trvania toto obdobie. V danom
prípade Sa navrhuje uzavrieť zmluvu o zriadenÍ vecného bremena na dobu
neurčit'ú't.j. neobmedzené trvanie závady. Pre výpočet odp1aty sa pouŽije
Hodnota vecného bremena

obdobie 20 rokov.
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V danom prípade bude st'anovené vecné bremeno - právo ufoŽenia podzemných
inŽínierskych sietí - vodovodu a kana]- izácie pre celú výmeru
novovytvoreného díelu č. 1 ako súčasťparv.č. 1392/l.
Všeobecná hodnota vecného bremena sa vypočita podľa základného vzťahu:
Kde:

i

ýsHyá

=

OZ,

ä{ĺ*tľ

[el

ozt - trvafo odčerpateľnýzdro1 (€/rok) - rozdie1 budúcich zniŽených
odčerpateľnýchzdro1ov oprotí beŽným odčerpateIným zdrojom
n - časovéobdobie trvania vecného bremena pri neobmedzenom, alebo
dlhodobom trvani platí n : 20 rokov,
k - diskontná sadzba, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare
(%

/7oo)

BeŽným odčerpatelným zdro1om je všeobecná hodnota nájmu pozemkov, ktoré
bremenom.

budú zaťaŽenévecným

Hodnota nájmu za pozemok vyplýva zo všeobecnej hodnoty pozemku a je
stanovená pre aktuálnu úrokovúsadzbu ECB k dáLumu hodnotenía, súčasného
daňového zaťaženiaa pre predpok1adanú dobu návratnosti investície.

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty ročnéhonájmu pozemku Sa vychádza zo
vzťahu
:

VSH

VSH

NP

vŠHpmj

PMJ

[

(t* r.)'.r.

'l

L0.k)._r]

.kN

je všeobecná hodnota

IEUR/rok]
pozemku na mernú jednotku EUR/m2

k - diskontná sadzba v desatinnom tvare
kN

- koeficient zohfadňujúci daňové zaťaŽeníe z prijmu

kN = 100+N/100

N náklady spojené s dosiahnutím HV (daň z prijmu v ?)

n _ obdobie návratnostjVŠHnp

C:

: vŠHľmj*

C

K/N

b) Vlastnícke a evídenčnéúdaje

:

List vIastníctva č. 1313' k.ú. Most pri Br atislave
A. Majetková podstata:
Parcely registro "C"
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Pozemky o. i.
parc.č. 1392/I _ zastavaná p1ocha a nádvorie o výmere 1I1Bm2
umiestnenie pozemku 1 - Pozemok je umiestnený v zast'avanom územíobce
StavbY

bez zápisu
B. Vlast'nící
Bratisfavský samosprávny kraj, Sabinovská l6, Bratis1ava, PSČ B2o o5,
spoluvlastnícky podiel 1/1
:

SR

Poznómka:

Pozemok podlieha pozemkovým úpravám podIa Rozhodnutia č. oÚ-SCpLo/2015/596-35/Ma (C

508

/214)

Titul nodobudnutia

vid'. LV
c. Ťarchy:
viď. LV
na parc.č. 1392/I právo ufoŽenia elektrotechníckých zariadení
Iné údaje:

vid'.

LV
Poznámky:

bez zápisu

c) Úaaie o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrenim vykonaná dňa 29.06.2020
vonkajšou obhlíadkou.

d) Technícká dokumentácia:
Stavby samotné nie sú predmetom posudku. Technická dokumentácia bo1a
predloŽená V rozsahu situácie inŽínierskych sietí. Nové rozvody vody a
kana]-izácie v hodnotenom úseku sú realizované v súlade s dokumentácioue) Úaaie katastra nehnutelností:
PÔvodný pozemok je evidovaný V reg. ''C'' ako Zastavané plochy a nádvoria,
;edná sa o pozemok pod regíonálnou cestou fI triedy. V zmysle priloŽeného
geometrického plánu bola odč]_enená plocha ako die1 1, na ktorý sa vzťahuje
navrhovaný právny úkon. Plocha dielu 1 ako záber pre vecné bremeno je
Vyt'Vorená ochrannými pásmami na obidve strany podzemných vedení spo1očne
pre vodu a kanalizáciu.
Samostatná nová parcela nebola odčlenená.
f) V1rmenovanie jednotliv.ých pozemkov a stavieb, ktoré sú

ohodnotenía:

predmetom

Pozemlry
aa^
!\e\'j.

g)

|'Čll
u

T\I
!v

x
u.

V1rmenovanie jednotJ-írrých pozemkov

ohodnotenía:

ostatné nehnuteľnosti zapísanév LV

2.

a stavieb, ktoré nie sú predmetom

1313

STANoVENIE VŠEoBECNEJ HoDNoTY

a/ Analýza polohy nehnutelností:

Hodnotená nehnutefnosť sa nachádza v katastrálnom a zastavanom uzemi obce
Most pri Bratisfave Vo východnej okrajovej časti obce ako pozemok pod
cest'ou prechádzajucou obcou ako cesta I] triedy II/512 zároveň ako ulica
NáIepkova smerom na miestnu časť Studené a ďa1ej na obec Štvrtok na
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ostrove. Pozemok parc.č. 1392/I resp. odč1enený diel 1 je priamo pod
telesom cesty v mieste kolmého napojenj-a na bočnu miestnu komunikáciu S
navrhovanou novou zástavbou 1B rodínných domov. Vzdialenosť do centra
obce je z miesta cca 1km, k zastávke autobusov primestskej dopravy cca
300m. Vzdialenosť do Bratislavy m.č. Vrakuňa je z miesta CCa 6km, do
centra Cca 14km. Vzdialenosť do okresného mesta Senec je cca 15km. obec
Most pri Bratisfave územnosprávne prináleŽí do okresu Senec, al-e z pohladu
polohy a dostupnosti sa jedná o obytnú zônu v najb1iŽšom okruhu Bratíslavy
spolu so susednými obcami Mafinovo' Zálesie' Ivánka pri Dunaji.
Terén;e v mieste rovinatý, v komunikácii' resp. pri1ahlých plochách sú
vedené všetky verejné inŽinierske síete. V mieste je dostupná íba
primestská autobusová doprava. V b]-ízkosti hodnoteného pozemku bude v
najbriŽšej dobe ukončený privádzač diaľnice D4 s napojením na cestu
il/512, čím sa dopravná obsfuŽnosť 1okality zlepši. obec MosL pri
obciam okresu Senec s
Bratisfave s cca 3800 obyvateľmi patrí k najväčším
kompletnou vefmi dobrou občianskou vybavenosťou s evídentnou výstavbou
viacerých sústredených nových obytných loka1ít a týn kontinuálnym nárastom
počtu obyvateľov. V okolí hodnoteného pozemku ako aj v celej obci prevláda
zástavba rodinných domov bez priemyselných areálov.

b/ Analýza ryužítia nehnuteIností:
Jedná sa o pozemok, resp. jeho časťvyuŽivaný a určený na verejnú technickú
ínfraštruktúru. Vzhfadom na po1ohu a tvar pozemku je iné komerčnéalebo
samostatne vyuŽitie nereálne.
c,/ lna]-ýza prípadných rj-zík spojených s v,1.užívanímnehnutelností:
Pozemok je pod verejnou komunikáciou - cestou II triedy, V ktorej sú
vedené verejné inŽinierske siete, čim sa k pozemku viaŽu ochranné pásma
podla príslušnýchosobit'ných predpisov (Cestný zákon, Zákona o energetike,
Zákon o verejných vodovodoch a kanaltzáciách atď. )

2.IPOZEMKY
2.1.1

METoDA PoLoHoVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Pozemok je hodnotený ako pozemok V Zastavanom územĹ obce Most pri
Bratíslave ako pozemok pod hlavnou cestou II/512 V oko1itej zástavbe
rodinných domov. Pozemok resp. jeho časťodčlenená geometrick]ŕn plánom
ako diel 1 svojou výmerou a tvarom níe je vhodný na iné ako doterajšie
vyuŽitie. V mieste sú vedene všetky verejné rozvody inžinierskych sietí
s moŽnosťou napojenia. Terén;e v mieste rovinatý. obec Most z pohľadu
rea]-itného trhu je moŽné povaŽovať za obytné predmestie Bratj-slavy, čo má
výrazný vplyv na ceny nehnutefností vo všetkých segmentoch. Východiskovú
hodnotu stanovujem na 50% východiskovej hodnoty pre hl. mesto SR. ostatné
faktory polohy vplývajúce na sLanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sú
uvedené v predchádza1úce1 kapito}e.
Paľcela
1392/L

Spolu qýmeľa Spoluvlastnícky

Druh pozemku

dief 1 zastavaná plocha a nádvorie

Obec:
Východisková hodnota:

59,00

Výmeĺa

r/r

Most pri Bratislave
VHv.l : 50,008 z 66,39 €/m2 : 33,20

59,00
€/mz
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označenie anázov
koeficientu

kv

koeficient intenzity

2

domov v dosahu miest nad

1, 50

inŽinierske stavby

0, 90

ko
3. pozemky v samostatných obciach bez moŽnostĺ
koeficient dopravných vyuŽitla
mestskej hromadnej dopravy
vzťahov
kr'
4. plochy určenépre verejné dopravné a
koeficient funkčného technické
vybavenie
vyuŽitia územia
kr
4. vefmi dobrá vybavenosť (moŽnosť napojenia
koeficient technickej na
viac ako tri druhy verejných sieti)
infraštruktúry pozemku

kz

Zaadne resp
koeficient povyšuj úcich hodnote
[a

2020

ľrodnota
koeficientu

Flodnotenie

ks
oblasti rodinných
koeficient všeobecnej 5.
100
000 obyvatelov
situácie

vyuŽ i Lra

6

zoh.ľadnené vo východiskovej

0, 90

1,00
1,50
1, 00

ktorov
t-

ÁR
zástavby, tvar pozemku, vecné bremená,
koeficient redukuj úcich MoŽnosť
inŽ.
siete
faktorov

0,70

JEDNoTKovÁ HoDNoTA PoZEMKU
Názov

Výpočet

kpc: 1,50 * 0,90 * 0,90 * 1,00
1,50 * 1,00 * 0,70

Koeficient polohovej
di ferenciácie

VŠHM: VHľ,ĺ- * kpľ : 33,20 €/m2

Jednotková všeobecná
hodnota pozemku

It2158

*

Flodnota
*

L, 21 58
42,36€/m2

VYHODNOTENIE

parcela č.

Ir[ázov
1-392 / 7

dief 1 59,00

Výpočet

m2

42,36 €/m2 * 7/7

Spolu

3.

NÁJMY

3.1

NÁJo M

3.1.1

P

Reg. rlclr

oZEMKov
Lv

Všeobecná hodnota [€|
2 499,24
2499,24

vÍľoČľoľĺ

č. 13t3, GP 92/2020

Nájom pozemkov je stanovený princípom tzv. inverzných výnosov
vychádzajucich z hodnoLy pozemkov stanovenej metódou po1ohovej
diferenciácie pri predpokladanej návratnosti 30 rokov pre nekomerčný typ
zástavby na pozemku (verejná regionálna cesta IT triedy). Aktuálna sadzba
ECB pre hlavné refinančnéoperácie je nulová. Do výpočtu nájmu bude
pouŽitá priemerná sadzba komerčných bánk pre vklady nad 2 roky, ktorá má
od začiatku roka klesajúcu tendencj-u. V prvých dvoch mesiacoch roku 2020
podfa štatistických údajov NBS je úroková miera staršich aj nových vkladov
domácností nad 2 roky na úrovni cca I,02_L,09%, pre právnické osoby na
úrovni 0,06_0,42z pre nové vk1ady a 0,4O-O,43z pre staršie vklady. Do
výpočtu nájmu bude pouŽitá priemerná hodnota s výhladom mierneho oŽivenia
na úrovni 0,-]?. AktuáIna miera daňového zaťaženia2Is". Nájom je stanovený
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ako hodnota pre m2/rok ako predpokladaný hrubý dosiahnutelný

pozemku.

VŠHm' pozemku polohovou difeĺenciáciou:
obdob ie pľe dpo klad anei návr
Úľoková miera:

atno

s

ti inve s tície :

2I

Počet MJ pozemku:

59,00

Náiom

zatoknam2:

VŠHNPMJ : 42,360

Náiom za tok spolu:

4.

vŠHx1p14J : VŠHP.ZMJ

z

42,360 €
30 rokov
0,'70 z

Daňz pľíimu:

Koefi cient zohl'adňuiúci daňové zať aženiez

výnos

e"

L,27

m2

(1

+ k)n *

(1

aI

(1 + o 0070 30*6 0070 *
(1 + 0,0070)
1
VŠHNP- M * VŠHNPMJ: 59,OO

l-\n
N/
1

-

a1

m2

P
1

kn

a

1, 9OO €/m2
1, 9O0 €/m2

/rok

/rok :

112,10

€/tok

VECNE BREMENÁ GRÁVAA ZÁVAD9

4.lPtávo uloženia inž. sietí _ voda. kanahzácia
POPIS

Hrubý výnos stanovený ako potencionálny nájom pozemku v predchádzajúcej
kapitole. Náklady sú uvaŽované iba nák1ady na daň z nehnutelností podIa
p1atného VZN obce na úrovni 0,0J9o Zo základu 1,B5EUR/m2 pre zastavané
plochy a nádvoria.
BeŽná strata V lokafite je stanovená na niŽše; hranici 25% prí súčasnom
využití a intenzite rea]_Ítnéhotrhu v okolí. obmedzenie pre dotknuté
pozemky z titulu u]oŽenia podzemných sietí príamo v cestnej stavbe nie je
pri súčasnomvyuŽiĹi výrazné, nakoľko v komunikácii sú uŽ vedene st'ávajuce
podzemné vedenia a ufoŽením nových prípojok a uvedením vozovky do
pôvodného stavu nedôjde k trvafému zhoršeniu hlavného účefua vyuŽitia

regionálnej cesty II triedy. Jedná sa o pozemky, ktorých iné ako
doterajšíe vyuŽitie je nereáIne. obmedzenie je stanovené pre právo
uloŽenie podzemného vodovodu a kanafizácte pre 1B rodinných domov spojené
s právom opráv, vstupu a prechodu na príemernúhodnotu 308. Skutočné
výs1edné výpočt'ovéobmedzenie po odpočítanístraty predstavuje 22,5z.
Výpočtová úroková miera je stanovená rovnaká ako pri výpočte nájmu O,1%.
Doba návratnosti je stanovená na neobmedzené obdobie (pre výpočet 20
rokov). Ako plocha obmedzenia ;e stanovená p1ocha dielu 1 podľa GP
92/2020.

4.1,.1,ZáHadné ud'aie
Závada viaznuca na nehnutefnosti
časovo neobmedzené

Zadelenie vecného bĺemena:
Obdobie:
Doba tľvania:
Úľoková miera:

20 r.

0,"7 z

4.1.2 Bežný hrubý príjem
Názov

Yýpočet
MI

Pozemok pod cestou diel
59
1 od parc.č 7392 / r

MJ
m2

Počet MJ

59,00

Hrubý pľíiem/MJ Hĺubý pľíiem spolu
Í€lĺokl
]€/rck1
"to

LI2,
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Znalec:
t

4.1.3

čís7o

66

020

Bežný odčeqpatel'ný zdtoj

Náklady spoiené s dosiahnutím hľubého prí|mu

Náklady vzoÍcom [€/ĺok]

Názov vynaloženéhonákladu
Dan z pozemkov
Pľedpokladané bežné
nákladv spolu:

0,16

Náklady spolu [€/rok]
0,16
0r76

Odhadovaná sttataz

)q

Bežný odčerpatel'ný zdtoi (oZnr,):

oZBĺ: Il2,I0 _ 0,16 - 28,03

a-

(25%

strata) - 0

(0%

obmedzenie)

: 83,3t €/rok

4.l.4 Budlúci zníženýodčeqp ateľ ný zdtoi
Náklady spoiené s dosiahnutím hrubého pĺíimuso zohl'adnenim závady

Náklady vzofcom [€/ľok]

Názov vynaloženéhonákladu
Dať:. z pozemkov
Pľedpokladanébudúce
nákladv spolu:
odhadovaná,

0,'l

Náklady spolu [€/ŕok]
0,'76

6

0r76

stÍataz

25

Obmedzenie z titulu závady:

skutočné:

z

30
prepočitané vo vzťahu k beŽnému odčerpatefnémuzdroju so zohľadnenim odhadovanej
30

*

(100

%

- 25) /

100

: 22,50

Budúci odčeľpatel' ný zdtoi (oZsu)z

oZeu --

4.1.5

7I2,I0 _ 0,f 6 _ 28,03

z

(25%

strata) - 25,22 (22,5z

obmedzenie)

:

58, 09

€/rok

Hospodáľska uima

wzHU: Ivzgu - uzgp| : |58,09 - 83,31l :25r22€/tok
O

4.1.6

Všeobecná hodnota

Úrokovámieľa:

ptá,ľľa a

závady

k:o,1

/IOo:0,007

Všeobecná hodnota ľočneiodplaty za ziadenie vecného bľemena

..x-.
ý Ull\ID
vD _

U4

VŠHy3:25,zz
VŠHu, :

VŠHvglaĺ:

(1 I k)n (1 + k)n *

-

1

k

ffi
(1 + 0,007)1 * 0,007

25,04€,

vŠHvs/MJ : 25,O4 / 59 : 0,42€/m2

Všeobecná hodnota iednorázovei odplaty za ziadenie vecného bľemena

(1 + k)n - 1
(1 + k)n * k
(1 + O, oo7)20 - 1
\lčrl
.tr .. *
vurrvB - zJtzz
(1 + 0,007120 * O,OO7
VŠHuu: 469,16€
VŠHvau,r : VŠHVB/ MJ : 469,L6 / 59 : 7r95€/m2
,,x..
v Ull\7D
vD

_

Uá
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III.

ZAVER

1. DT^ZI{Y
Aká

020

ZADÁveľBľĺ

je všeobecná hodnota jednoráZove) odplaty za zrtadenie vecného bremena

- práva u]_oženia podzemných vedení kana]_izácie a vodovodu na časťpozemku
parc.č. I392/l zapísanéhov LV č. 1313 k.ú. Most pri Bratislave podľa GP
92/2020 na Nálepkovej ulici v obci Most' pri Bratis]ave, okr. Senec
2.

ODPOVEDE NA OTAIZIíJ

Ako vhodnejšia metóda na stanovenie VŠHpozemku bola v Lomto prípade
pouŽiĹá metÓda po1ohovej diferenciácie. Hodnota vecného bremena bofa
sLanovená výpočtom ako kapitalizácia hospodárskej ujmy (rozdielu budúcich
znlŽených odčerpateIných zdrojov oproti beŽným odčerpateľným zdrojom)
počas časovo neobmedzeného obdobia

vŠponECNÁHoDNoTA PRÁv AzAvAD
Názov
Právo u1oŽenia inŽ. sietí - voda. kanalizácia
Spolu VŠH

Všeobecná hodnota f€| vply" na VŠH
469, L6
znrzufe
469,!6

Zaokrúhlene

470,00

Slovom: Šryristosedemdesiat Eur

V Smo1eniciach, dňa

01

.01.2020

So bert G
A L€
tr\t
o

Ing.

Rober

Gombár

1J1]dlÍj
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel: Sro
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Deň zápisu:
Právna forma:
Predmet činnosti:

Spoločníci:

Výška vkladu každého
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

Základné imanie:

Vložka číslo: 119300/B

PONS NOVUS s.r.o.

(od: 28.04.2017)

Medená 10M
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

(od: 28.04.2017)

50 879 383

(od: 28.04.2017)

28.04.2017

(od: 28.04.2017)

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 28.04.2017)

Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než
základných služieb spojených s prenájmom

(od: 28.04.2017)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od: 19.09.2017)

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení

(od: 19.09.2017)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 19.09.2017)

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

(od: 19.09.2017)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

(od: 19.09.2017)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

(od: 19.09.2017)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

(od: 19.09.2017)

Faktoring a forfaiting

(od: 19.09.2017)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom

(od: 19.09.2017)

Prenájom hnuteľných vecí

(od: 19.09.2017)

Čistiace a upratovacie služby

(od: 19.09.2017)

Administratívne služby

(od: 19.09.2017)

DL2 s.r.o.
Medená 10M
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

(od: 28.04.2017)

MATTOM, a. s.
Antolská 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07

(od: 19.09.2017)

DL2 s.r.o.
Vklad: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 500 EUR

(od: 28.04.2017)

MATTOM, a. s.
Vklad: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 500 EUR

(od: 19.09.2017)

konatelia

(od: 28.04.2017)

Ing. Matúš Vodrážka
Pri Vápenickom potoku 8353/40
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 28.04.2017

(od: 28.04.2017)

Ing. Tomáš Matulík
Zohorská 981/35
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 28.04.2017

(od: 28.04.2017)

Každý z konateľov je oprávnený konať za a v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie
v mene spoločnosti sa vykoná tak, že konateľ spoločnosti pripojí svoj podpis k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

(od: 28.04.2017)

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 28.04.2017)

Dátum aktualizácie údajov:

08.01.2021

Dátum výpisu:

11.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

