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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1.1 Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: objednávka 
PDS-054/12-2017-MŠ z 22.08.2017 
   
1.2 Dátum vyžiadania posudku alebo dátum uznesenia, objednávky: 22.08.2017 
   
1.3 Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci pre zistenie stavebno - 
technického stavu): 26.09.2017 
   
1.5 Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 29.09.2017 
   
1.6 Použitý právny predpis:  

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z. z 24. augusta 
2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. 
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  

   
1.7 Ďalšie použité právne predpisy a literatúra :  

• Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch v znení vyhl. MS SR č.500/2005, 534/2008 a 33/2009 Z.z.  

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z.z. z 5. februára, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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. 

• Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.500/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 
MS SR č.490/2004 Z.z. 

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.34/2009 Z.z.. 
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona č. 

103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb a zákona č. 237/2000 Zb.. 
• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.  

• Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 
Klasifikácia stavieb.  

• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, 
Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 . 

• STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
• STN 73 4301 - Budovy na bývanie. 
• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 - Základné údaje - Obyvateľstvo; Štatistický úrad 

SR. 
• Miloslav Ilavský, Milan Nič, Dušan Majdúch - Ohodnocovanie nehnuteľností, Miloslav Ilavský – 

Mipress, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-971021-0-4. 
• časopisy Znalectvo 

   
1.8 Osobitné požiadavky zadávateľa: nie sú 
 
1.9 Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť: dobrovoľná dražba 
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy:      

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z. z 24. augusta 
2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. 
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  

 
Keďže v danej lokalite som nezistil prevody minimálne troch porovnateľných nehnuteľností, 

metodiku porovnávania nie je možné použiť. Zároveň nebolo možné použiť kombinovanú metódu, 
nakoľko som v blízkom okolí nezistil prenájom minimálne troch porovnateľných nehnuteľností. Použitá 
je metóda polohovej diferenciácie. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :          
List vlastníctva č. 11147 vydaný Katastrálnym portálom dňa 24.09.2017 
A. Majetková podstata:     
Stavby : nie sú 
Pozemok, parcely registra "C" č.:  
- 4295/30 - ostatné plochy o výmere 20234 m2  
- 4295/31 - ostatné plochy o výmere 22155 m2  
- 4295/32 - ostatné plochy o výmere 19642 m2  
- 4295/33 - ostatné plochy o výmere 15172 m2  
- 4353/1 - ostatné plochy o výmere 12778 m2  
- 4353/406 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13070 m2  
- 4353/407 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16928 m2  
- 4353/408 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14752 m2  
 
B. Vlastníci: Csémi Vincent r. Csémi (13.01.1966) v celosti 
 

• Poznámka: P-131/2017-Poznamenáva sa - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva 
ktorá je zabezpečená pohľadávkou na základe zmluvy o úverovom rámci 
č.000604/CORP/2016 zo dňa 12.07.2016 registrovaným v katastri nehnuteľnosti pod V 
1552/2016 v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 
140 92 Phaha 4 - Michle, Česka republika, IČ: 649 48 242, k nehnuteľnostiam: pozemky 
registra C-KN parc.č.4295/30, 4295/31, 4295/32, 4353/33, 4353/406, 4353/407, 4353/408 v 
celosti - 551/17 

• Poznámka: P-283/2017 - Poznamenáva sa: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.054/2017. 
Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 
36583936. Miesto konania dražby: prednášková sála, Mestské kultúrne stredisko, 
M.R.Štefánika 53, 07525 Trebišov. Dátum konania dražby: 20.06.2017 o 10:30 hod. 
Označenie dražby: prvá dražba. Navrhovateľ dražby: UniCreditBank Czech Republic and 
Slovakia a.s.Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4- Michle, IČO: 64948242, ČR, pobočka 
zahraničnej banky, Šancová1/A, 81333 Bratislava, IČO: 447251336 na nehnuteľnosti: 
pozemky registra C-KN parc.č. 4295/30, 4295/31, 4295/32, 4295/33, 4353/406, 4353/407, 
4353/408 pod B-2 v podiele 1/1. Zo dňa 8.06.2017 - č.z. 1111/17 

• Poznámka: P-445/2017-Poznamenáva sa, Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej 
dražby PDS č. 054/10-2017, dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masaryka 
21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, navrhovateľ dražby: Unicredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242 miesto konania 
dražby: Notársky úrad JUDr. Alexandra Demetera, Nám. sv. Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 
Sečovce konaná dňa 26.09.2017 o 09.30hod opakovaná dražba(2.kolo) na pozemky registra 
C-KN parc.č.4295/30, 4295/31, 4295/32, 4295/33, 4353/406, 4353/407, 4353/408 v celosti, zo 
dňa 31.08.2017 - 1629/17 

 
• Titul nadobudnutia: V 1518/15 - Kúpna zmluva zo dňa 26.06.2015 - 2565/15 

 
C. Ťarchy:  

• Pod V 207/96 vecné bremeno - právo prístupu na nehnuteľnosť p.č.4353/119, 4353/123 cez 
p.č.4353/1 v prospech Trevos s.r.o. - 295/96, - 40/05 , - 821/06, V 2606/13 - 2430/13 
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• Pod V 207/96 v spojení s V 835/06 vecné bremeno, právo prístupu na nehnuteľností p. č. 
4353/119, 4353/345, 4353/344 a 4353/343 v prospech Trevos s.r.o., IČO: 36 217 379 cez 
parcelu č. 4353/1. 

• Pod V 207/96 v spojení s V 835/06 vecné bremeno, právo prístupu na nehnuteľností p. č. 
4353/119, 4353/123, 4353/346, 4353/342 v prospech Viliam Lenárt - D+L cez parcelu č. 
4353/1 - V 835/06 - 821/06 - V 2606/13 - 2430/13 

• V 1552/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č.000604A/CORP/2016 zo dňa 
12.07.2016 v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., IČO: 64948242 so 
sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, ČR, pobočka zahraničnej banky IČO: 
47251336, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SR, na nehnuteľností k pozemkom registra CKN 
parc.č. 4295/30, 4295/31, 4295/32, 4295/33, 4353/406, 4353/407, 4353/408 v celosti - 
1777/16 

 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :          

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 26.09.2017 iba za účasti 
znalca.  Pozemok je voľne dostupný, nie je oplotený. Vlastník sa obhliadky nezúčastnil.  
 
d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 
dokumentácie so zisteným skutkovým stavom : bezpredmetné 
 
e) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom:  

Popisné a geodetické údaje katastra zodpovedajú skutkovému stavu.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom hodnotenia:       
Stavby : nie sú 
   
Pozemok, parcely č:  
- 4295/30 - ostatné plochy o výmere 20234 m2  
- 4295/31 - ostatné plochy o výmere 22155 m2  
- 4295/32 - ostatné plochy o výmere 19642 m2  
- 4295/33 - ostatné plochy o výmere 15172 m2  
- 4353/406 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13070 m2  
- 4353/407 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16928 m2  
- 4353/408 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14752 m2  
 
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: nie sú 
 

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Všeobecná hodnota (VŠH) 

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá  je 
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť 
na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s 
patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou 
pohnútkou. Je na úrovni s DPH. 
 
a.) Analýza polohy nehnuteľností:          

Ohodnocované pozemky sa nachádza na severnom okraji zastavaného územia okresného 
mesta Trebišov v priemyselnej zóne podľa priložených dokladov. V minulosti tvorili areál bývalého 
potravinárskeho  kombinátu, ktorý zanikol v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Všetky 
ohodnocované parcely v čase obhliadky neboli užívané žiadnym spôsobom, boli zarastené burinou a 
náletovými drevinami rôznych druhov takého rozsahu, že neboli voľne prechodné čo svedčí o ich 
dlhodobou neužívaní. Prístup na pozemky bol v minulosti z verejnej štátnej komunikácie - 
štvorprúdovej Cukrovarskej ulice cez parcelu č. 4343/1, kde je zriadené právo prechodu, prejazdu a 
právo vybudovať komunikáciu podľa priloženého LV č. 11193, následne po parcele č. 4356/2, ktorá 
nemá založený list vlastníctva, tvorí ju parcela registra "E" č. 7756/102 vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, ktorá je evidovaná na LV č. 4735 bez zriadeného práva prechodu a prejazdu a následne po 
parcele č. 4345/1, ktorá je evidovaná na LV č. 8739 bez zriadeného práva prechodu a prejazdu, čím je 
znemožnený prístup k ohodnocovaným pozemkom z verejnej komunikácie. Východnú hranicu 
pozemkov tvorí vodný tok Trnávka v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica s ochranným pásmom 10 m 
od brehovej čiary. Vodná plocha na parcele č. 4295/32 nemá správcu. Pozemky v tejto lokalite patria 
medzi ťažko obchodovateľné na miestnom trhu. 
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Napojenie na inžinierske siete: 
- elektrická energia - na severnej hranici parciel 4295/32 a 4295/33 po parcele č. 4295/13, ktorá je 
evidovaná na LV č. 8739 prechádza trasa vzdušného vedenia vysokého napätia, z ktorého je možné 
cez vlastnú trafostanicu napojenie lokality na elektrickú sieť 
- zemný plyn - najbližšia trasa verejného plynovodu STL 100 kPa DN 150 je vedená v súbehu s 
Cukrovarskou ulicou podľa priloženej situácie a vyjadrenia SPP, a.s. Bratislava. Prípojka k 
ohodnocovaným pozemkom by musela byť vedená popod štvorprúdovú štátnu cestu po cudzích 
pozemkoch, čo je do značnej miery komplikované a finančne náročné 
- verejný vodovod - najbližšia trasa verejného vodovodu DN 225 je vedená v súbehu s Cukrovarskou 
ulicou podľa priloženej situácie a vyjadrenia VVS, a.s. Košice. Prípojka k ohodnocovaným pozemkom 
by musela byť vedená popod štvorprúdovú štátnu cestu po cudzích pozemkoch, čo je do značnej 
miery komplikované a finančne náročné 
- verejná kanalizácia - najbližšia trasa verejnej kanalizácie DN 150 je vedená v súbehu s 
Cukrovarskou ulicou podľa priloženej situácie a vyjadrenia VVS, a.s. Košice. Tlaková prípojka k 
ohodnocovaným pozemkom by musela byť vedená popod štvorprúdovú štátnu cestu po cudzích 
pozemkoch, čo je do značnej miery komplikované a finančne náročné a musela by byť vybudovaná 
čerpacia stanica. 
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b.) Analýza využitia nehnuteľností: Ohodnocované pozemky v čase obhliadky neboli žiadnym 
spôsobom užívané, boli zarastené burinou a náletovými drevinami rôznych druhov takého rozsahu, že 
neboli voľne prechodné čo svedčí o ich dlhodobou neužívaní.  
 V zmysle platného územné plánu Mesta Trebišov a na základe priloženého stanoviska Mesta 
Trebišov predmetné pozemky sa nachádzajú vo výrobnom území a sú to plochy priemyselnej a 
stavebnej výroby, výrobných služieb, skladového hospodárstva a distribučné centrá. Výrez z 
územného plánu mesta a s legendou sa nachádza v prílohách k znaleckému posudku. 
   
c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  

S užívaním nehnuteľnosti boli zistené  riziká, k pozemkom nie je priamy prístup z 
verejnej komunikácie ani priame napojenie na inžinierske siete okrem elektrickej siete, 
pozemky sú z časti navzájom oddelené pásom cudzích pozemkov, parcelami č. 4295/34, 
4295/35 a 4353/440, ktoré sú evidované na LV č. 11193. 
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2.2 POZEMKY 

2.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

2.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

2.2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. Trebišov 
Ohodnocované parcely s popisom v predchádzajúcej časti č.: 

- 4295/30 - ostatné plochy o výmere 20234 m2  
- 4295/31 - ostatné plochy o výmere 22155 m2  
- 4295/32 - ostatné plochy o výmere 19642 m2  
- 4295/33 - ostatné plochy o výmere 15172 m2  
- 4353/406 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13070 m2  
- 4353/407 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16928 m2  
- 4353/408 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14752 m2. 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 
[m2] 

Podiel Výmera 
[m2] 

4295/30 ostatná plocha 20234 20234,00 1/1 20234,00 

4295/31 ostatná plocha 22155 22155,00 1/1 22155,00 

4295/32 ostatná plocha 19642 19642,00 1/1 19642,00 

4295/33 ostatná plocha 15172 15172,00 1/1 15172,00 

4353/406 zastavané plochy a 
nádvoria 13070 13070,00 1/1 13070,00 

4353/407 zastavané plochy a 
nádvoria 16928 16928,00 1/1 16928,00 

4353/408 zastavané plochy a 
nádvoria 14752 14752,00 1/1 14752,00 

Spolu 
výmera       121 953,00 

 
Obec:     Trebišov 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie 

Hodnota 
koeficient

u 

kS 
koeficient 
všeobecnej 
situácie 

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 

kV 
koeficient 
intenzity 
využitia 

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 

kD 
koeficient 
dopravných 
vzťahov 

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 

0,90 
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hromadnej dopravy 

kF 
koeficient 
funkčného 

využitia územia 

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

0,90 

kI 
koeficient 
technickej 

infraštruktúry 
pozemku 

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

0,80 

kZ 
koeficient 
povyšujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient 
redukujúcich 
faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, 
výmera pozemku, druh možnej zástavby, 
nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, 
chránené územia, obmedzujúce regulatívy 
zástavby a pod.) 

0,30 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 
diferenciácie 

kPD = 0,90 * 0,95 * 0,90 * 
0,90 * 0,80 * 1,00 * 0,30 0,1662 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 
€/m2 * 0,1662 1,66 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 121 
953,00 m2 * 1,66 €/m2 202 441,98 € 

 
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti [€] 

parcela č. 4295/30 33 588,44 

parcela č. 4295/31 36 777,30 

parcela č. 4295/32 32 605,72 

parcela č. 4295/33 25 185,52 

parcela č. 4353/406 21 696,20 

parcela č. 4353/407 28 100,48 

parcela č. 4353/408 24 488,32 

Spolu 202 441,98 
 

III. ZÁVER 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 
Rekapitulácia: 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  202 441,98 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
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2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Pozemky  

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4295/30 (20 234  m2) 33 588,44 

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4295/31 (22 155  m2) 36 777,30 

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4295/32 (19 642  m2) 32 605,72 

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4295/33 (15 172  m2) 25 185,52 

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4353/406 (13 070  m2) 21 696,20 

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4353/407 (16 928  m2) 28 100,48 

 Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. 
Trebišov - parc. č. 4353/408 (14 752  m2) 24 488,32 

Spolu pozemky (121 953,00 m2) 202 441,98 

Spolu VŠH  202 441,98 

Zaokrúhlená VŠH spolu  202 000,00 
 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  202 000,00 € 
Slovom: Dvestodvatisíc Eur 
 
V Trebišove dňa 29.09.2017 Ing. Miroslav Vaško 
 
 
 
 
 
 

IV. PRÍLOHY 
 

− Objednávka PDS-054/12-2017-MŠ z 22.08.2017 
− Výzva PDS-054/12-2017-MŠ z 22.08.2017 
− fotodokumentácia z 26.09.2017 
− LV č. 11147 z 24.09.2017 k pozemku 
− informatívna kopia z katastrálnej mapy registra"C"  k ohodnocovaným pozemkom 
− detailná informatívna kopia z katastrálnej mapy registra"C"  k parcelám 4295/32 a 4295/33 
− detailná informatívna kopia z katastrálnej mapy registra"C"  k parcelám 4295/30 a 4295/31 
− detailná informatívna kopia z katastrálnej mapy registra"C"  k parcelám 4353/407 a 4353/408 
− detailná informatívna kopia z katastrálnej mapy registra"C"  k parcelám 4353/406 s vyznačením prístupovej 

komunikácie 
− LV č. 11193 z 24.09.2017 k prístupovej komunikácií  na parc. 4343/1 a k pozemkom medzi ohodnocovanými 

parcelami 
− LV č. 8739 z 24.09.2017 k prístupovej komunikácií  na parc. 4345/1  
− evidenčný list z 24.09.2017 k prístupovej komunikácií  na parc. 4356/2 - nezaložený list vlastníctva 
− Vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s. z 12.09.2017 k možnosti napojenia predmetných pozemkov na rozvod zemného 

plynu 
− situácia polohy plynovodu 
− Vyjadrenie SVP, š.p. z 11.09.2017 k vodnej ploche na parc. 4295/32 a k ochrannému pásmu vodného toku Trnávka 
− Vyjadrenie VVS, a.s. z 08.09.2017 k možnosti napojenia predmetných pozemkov na rozvod vodovodu a kanalizácie 
− situácia polohy vodovodu a kanalizácie 
− Vyjadrenie  Mesta Trebišov z 12.09.2017 k využitiu ohodnocovaných pozemkov v zmysle ÚPN  
− výrez z ÚPN mesta Trebišov s legendou charakteristiky pozemkov
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FOTODOKUMENTÁCIA  Z 26.09.2017 
Parc. č. 4295/30, /31, /32, /33, 4353/406, /407 a /408 v k.ú. Trebišov 

 

  
Vstup na parc. 4343/1 - cesta k pozemkom  Cukrovarská ulica s prístupom k pozemkom 
 

  
Vstup na parc. 4343/1 - cesta k pozemkom Prístupová cesta na parc. 4343/1 - neprechodná 
 

   
Hrádza Trnávky na vých. strane pozemkov  Pohľad na parc. 4295/31 
 

  
Pohľad na parc. 4295/31   Pohľad na parc. 4295/32 
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FOTODOKUMENTÁCIA  Z 26.09.2017 
Parc. č. 4295/30, /31, /32, /33, 4353/406, /407 a /408 v k.ú. Trebišov 

 

  
Pás medzi parc. 4295/31 a 4295/32  Pohľad na parc. 4295/32, v pozadí 4295/33 
 

  
Vodná plocha na parc. 4295/32 Sev.hranica parc. 4295/32 s VN vedením 
 

   
Pohľad na parc. 4295/30 v diaľke  Pohľad na parc. 44353/407 zo sus. areálu 
 

   
Pohľad na parc. 44353/408 zo sus. areálu  
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, pre odbor - 37 00 00 
Stavebníctvo, odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností, 
evidenčné číslo znalca: 913 731. 
 

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 179/2017.    
 
 
Podpis znalca 
 
 
  
 
 


