Elektrárenská 4
Ponuka pozemku v širšom
centre mesta Bratislava

Pozemok o rozlohe 8 300m² sa nachádza v širšom centre mesta Bratislava.
Je situovaný medzi ulicami Rožňavská a Vajnorská a z obidvoch týchto ulíc je aj prístupný.
V blízkosti pozemku (do 2 km) sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na:
 bývanie (Bytový komplex KOLOSEO ),
 obchod a služby (obchodné centrum POLUS),
 autorizovaní predajca nových vozidiel značky SUZUKI
 obchod, služby, skladovanie, Obchodné centrum R1, a ďalšie ....
 výšková administratívna budova v ktorej sídlia spoločnosti ako AT&T, a ďalšie ...

V tesnej blízkosti pozemku (do 300 m) sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na:
 Administratívno - skladový komplex IP CENTRUM,
 budúca výstavba projektu „Za Stanicou“ (121 bytov, 26 poschodová administratívna
budova) viac: http://www.stargroup.cz/za-stanicou)
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Umiestnenie pozemku v ramci
mesta Bratislava

Vstup a výstup na pozemok je zabezpečený priamo od Elektrárenskej ulice vybudovaným
zjazdom z cesty, ktorý je dimenzovaný pre návesové a prívesové súpravy. Na pozemok sa dá
dostať aj cez druhý vstup a výstup a práve ten je v súčasnosti využívaný pre vozidlá, ktoré
parkujú na parcele č. 13654/164.
Vstup od Vajnorskej ulice je k pozemku vzdialený 520 metrov a práve Vajnorská ulica je ulica,
ktorá je priamo napojená na hlavný cestný mestský ťah a taktiež je hlavnou mestskou tepnou
napájajúcou sa na diaľničnú sieť.
MHD - Električka:
 vo vzdialenosti 550 metrov od hranice pozemku, MHD zastávka električky je situovaná na
Vajnorskej ulici.
MHD – autobus:
 vo vzdialenosti 600metrov od hranice pozemku, MHD zastávka autobusu je situovaná na
Vajnorskej ulici.
Vlaková zastávka
 1,2 kilometra vlaková zastávka Bratislava - Nové Mesto
Letisko
 Vzdialenosť letiska 5 km

Strana -3-

Elektrárenská 4

Opis pozemku z pohľadu napojenia
na cestnú infraštruktúru

Pozemok sa skladá zo 7 parciel , z toho 6 parciel je vlastníctve 1/1 a na 1 parcele je podielové
vlastníctvo.
 V roku 2019 boli na parcele 13654/164 realizované stavebné práce v súvislosti s vybudovaním
vsakovej jamy na odvod dažďovej vody v hodnote 10 500 Eur bez DPH. V roku 2019 boli
taktiež všetky ostatné parcely kompletne vyčistenie od ruderálneho porastu.
(Poznámka: na žiadnej z predmetných parcelách sa nenachádzajú žiadne stromy)

 V súčasnosti je jedna parcela č. 13654/164 o výmere 1 923 m2 prenajatá na účely parkovania
vozidiel pričom iba z tejto jednej parcely je ročný výnos z nájmu 24 000 Eur bez DPH.
Prehľad o parcelách
Vlastnícky
podiel

Opis plochy

13654/134 3 740

1/1

Veľká plocha

13654/164 1 923

1/1

Parkovisko (v súčasnosti dané do prenájmu) ročný
výnos z nájmu 24 000 Eur bez DPH)

13654/165

457

1/1

Časť susediaca k veľkej ploche alebo k parkovisku

13654/166

906

1/1

Asfaltová Cesta susediaca k trojuholníkom

13654/167

485

1/1

Trojuholníky

13654/168

385

1/1

Trojuholníky

402

1/3

Asfaltová cesta - 1/3 podiel na parcele č. 13654/28 = 402 m²

Parcela
číslo

13654/28
(1200 m²)
Suma
celkom

m²

8 298

Vizualizácia parciel je uvedená na ďalšom slide
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Špecifikácia pozemku

Špecifikácia pozemku
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Prehľad o parcelách
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Územno plánovacia informácia
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Fotodokumentácia pozemku

Parcely č. 13654/134
13654/165

Parkovisko na parcele
13654/164

Pozemok nie je zaťažený žiadnym úverom ani inou ťarchou.
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IP CENTRUM

konateľ spoločnosti

+421 903 308 186


info@knba.sk
www.knba.sk
Galvaniho 6/A, Bratislava
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KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ing. Ján Liščák

