Znalec:

Ing. Peter Villant, Agá tová 539/4, 962 71 Dudince, 0915 782 387, 0948 161 064,
peter.villant@gmail.com, www.znalec.cc

Zadá vateľ:

MBtrend, s.r.o., Tomá šikova 16550/3, 821 01 Bratislava (pre ú čely dobrovoľnej dražby
realizovanej spoločnosťou Platiť sa oplatí, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava)

Číslo spisu (objedná vky): 45/2019
EP: 192000153

ZNALECKÝ POSUDOK
Číslo: 45/2019
Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - rodinný dom sú pisné číslo 96, postavený na pozemku
parcela č. 738/5, hospodá rska budova sú pisné číslo 122 postavená na pozemku parcela č. 72/4 a pozemky
parcely č. 72/1, 72/4, 738/3, 738/5 k. ú . Turá , obec Turá , okres Levice, pre ú čel výkonu zá ložného prá va formou
dobrovoľnej dražby.

Počet listov (z toho príloh): 31 (8)
Počet odovzdaný ch vyhotovení: 3

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

I. Ú VODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca:
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností - rodinný dom sú pisné číslo 96, postavený na pozemku parcela č.
738/5, hospodá rska budova sú pisné číslo 122 postavená na pozemku parcela č. 72/4 a pozemky parcely č. 72/1,
72/4, 738/3, 738/5 k. ú . Turá , obec Turá , okres Levice, pre ú čel výkonu zá ložného prá va formou dobrovoľnej
dražby.

2. Účel znaleckého posudku:
Výkonu zá ložného prá va formou dobrovoľnej dražby.

3. Dátum vyžiadania posudku:

23.10.2019

4. Dátum ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok:

14.11.2019

5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:
5.1. Dodané objednávateľom:
- Objedná vka zo dň a 23.10.2019
- Posudok č. 13/2017 - Ing. Peter Villant

5.2. Obstarané znalcom:
- Fotodokumentá cia zo dň a 14.11.2019
- Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 50 zo dň a 16.11.2019
- Informatívna katastrá lna mapa zo dň a 16.11.2019

6. Použitý právny predpis:

- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
- Zá kon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zá konov
- Zá kon č. 93/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺň a zá kon č. 382/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykoná va zá kon č.
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zá konov
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z.z. ktorou sa mení a dopĺň a vyhlá ška
č. 490//2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmená ch, ná hradá ch výdavkov
a ná hradá ch za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 400/2006 Z.z. ktorou sa mení a dopĺň a vyhlá ška
č. 491/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 626/2007 Z.z. ktorou sa mení a dopĺň a vyhlá ška
č. 492/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 534/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺň a vyhlá ška
490/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 565/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺň a vyhlá ška
č. 491/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 605/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺň a vyhlá ška
č. 492/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z.z. ktorou sa mení vyhlá ška č. 490/2004
Z.z. a ktorou sa vykoná va zá kon č. 382/2004 Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 34/2009 Z.z. ktorou sa mení vyhlá ška č. 491/2004
Z.z.
- Vyhlá ška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z. ktorou sa mení vyhlá ška č.
492/2004
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Z.z.
- Zá kon č. 50/1976 Zb. o ú zemnom plá novaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- Zá kon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zá pise vlastníckych a iných prá v k nehnuteľnostiam.
- Vyhlá ška Ú radu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykoná va
zá kon NR SR o katastri nehnuteľností a o zá pise vlastníckych a iných prá v k nehnuteľnostiam (katastrá lny
zá kon) v znení neskorších predpisov.
- Zá kon NR SR č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbá ch a o doplnení zá kona Slovenskej ná rodnej rady č.
323/1992 Zb. o notá roch a notá rskej činnosti (Notá rsky poriadok) v znení neskorších predpisov.
- Mariá n Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Ž ilinská univerzita v
EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
- Katastrá lny portá l na internete (www.katasterportal.sk)

8. Osobitné požiadavky objednávateľa:

neboli vznesené

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1. Všeobecné údaje:
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom
ich najpravdepodobnejšej ceny ku dnu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej
sú ťaže, pri poctivom predaji, keď kupujú ci aj predá vajú ci budú konať s patričnou informovanosťou a s
predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnú tkou.
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajú cu výške
opotrebovania.
Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnú ť
formou výstavby v čase ohodnotenia na ú rovni bez dane z pridanej hodnoty.

1.2. Výber použitej metódy:
Príloha č. 3 vyhlá šky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metó da
polohovej diferenciá cie pre výpočet všeobecnej hodnoty. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou
rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb
(ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej ú rovne je podľa posledných zná mych štatistických ú dajov vydaných
ŠÚ SR platných pre 4. štvrťrok 2019.

1.3. Obhliadka a zameranie nehnuteľnosti:
Miestna obhliadka bola vykonaná 14.11.2019 bez ú časti majiteľa nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť nebola
sprístupnená. Fotodokumentá ciu sú časného stavu exteriéru nehnuteľnosti som vykonal tiež dň a 14.11.2019.
Zameranie nebolo možné vykonať. Vzhľadom na tú to skutočnosť som na vypracovanie tohto znaleckého
posudku použil znalecký posudok č.13/2017 mnou vypracovaného.

1.4. Vlastnícke a evidenčné údaje:
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1.5. Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutkovým stavom:
Znalcovi boli poskytnuté vyššie uvedené pô vodné stavebno-prá vne doklady k ohodnocovanej nehnuteľnosti.
Stavebno-technický stav nehnuteľnosti nebolo možné porovnať s poskytnutou dokumentá ciou.
Na
nehnuteľnosť sa neviažu žiadne iné ťarchy a iné zá vä zky znalcovi nie sú zná me, okrem tiarch zapísaných na liste
vlastníctva. Vzhľadom na tú to skutočnosť som na vypracovanie tohto znaleckého posudku použil znalecký
posudok č.13/2017 mnou vypracovaného.

1.6. Predmetom ohodnotenia sú nasledovné nehnuteľnosti:

- rodinný dom sú pisné číslo 96, postavený na pozemku parcela č. 738/5,
- hospodá rska budova sú pisné číslo 122 postavená na pozemku parcela č. 72/4,
- pozemky parcely č. 72/1, 72/4, 738/3, 738/5,
k. ú . Turá , obec Turá , okres Levice.

1.7. Nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:

- rodinný dom sú pisné číslo 32, postavený na pozemku parcela č. 20/3,
- hospodá rska budova sú pisné číslo 125 postavená na pozemku parcela č. 20/4 ,
- pozemky parcely č. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4,
k. ú . Turá , obec Turá , okres Levice.

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 RODINNÉ DOMY
2.1.1 Rodinný dom s.č.96, k. ú.Turá
POPIS STAVBY
Rodinný dom s.č. 96 leží na pozemku p.č. 738/5. Pozemok je rovinatý a nachá dza sa v zastavanom ú zemí obce
Turá k.ú . Turá . Rodinný dom je dvojpodlažná budova, má jedno nadzemné podlažie s výškovo posunutými
ú rovň ami a druhé nadzemné podlažie v časti pô dorysu. Na 1.NP sa nachá dza chodba, gará ž, sklad, kotolň a,
schodisko, prá čovň a, vstup, samostatné wc, kuchyň a, špajza, obývacia izba. Na 2.NP je schodisko, chodba,
kú peľň a a tri izby. Dom bol postavený v roku 1982. Zá kladové konštrukcie sú plošné z betó nových zá kladových
pá sov s izolá ciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka je z betó nových tvá rnic. Zvislé nosné konštrukcie sú
murované z tehlového materiá lu, deliace konštrukcie sú tiež murované. Strop je železobetó nový s rovným
podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z natavených asfaltových pá sov, v časti je poškodená . Klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú opatrené brizolitom. Schody sú železobetó nové
doskové s obkladanými stupň ami z lešteného mramoru. Na podlahe je cementový poter, keramická dlažba,
leštený kameň , drevené parkety. Okná sú drevené s izolačným dvojsklom. Dvere sú plné hladké aj zasklené.
Vykurovanie je ú stredné teplovodné pomocou radiá torov, zdroj vykurovania je kotol na plyn aj na pevné palivo,
v obývacej izbe je krbová vložka. TUV je dodá vaná ú stredne z elektrického bojlera. Vyhotovený je rozvod
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studenej a teplej vody. Kanalizá cia je z plastu. Elektroinštalá cia je svetelná aj motorická . V kuchyni na 1.NP je
kuchynská linka, nerezový drez s pá kovou vodovodnou batériou, plynový šporá k s elektrickou rú rou, digestor,
pri linke je keramický obklad. V samostatnej miestnosti je wc s keramickým umývadlom a pá kovou vodovodnou
batériou, na podlahe je keramická dlažba a na stene je keramický obklad. V kú peľni na 2.NP je plechová vaň a
s keramickým obkladom a kohú tikovou sprchovou vodovodnou batériou, keramické umývadlo s pá kovou
vodovodnou batériou, samostatná sprcha s kohú tikovou sprchovou vodovodnou batériou, splachovacie wc, na
podlahe je keramická dlažba a na stene je keramický obklad.
Dom je vo veľmi zlom stavebnotechnickom a vizuá lnom stave, ú držba je zanedbaná , opravy nevykonané.
Poškodenie stien plesň ami, poškodenie obkladov v kú pelni a wc ,poškodenie vonkajšej fasá dy nie je opravené a
spô sobuje ďalšie znehodnocovanie stavby. Problematická nehnuteľnosť, ťzko umiestniteľná na trhu s
nehnuteľnosťami.
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

803 6 Domy rodinné jednobytové
111 0 Jednobytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

1. NP

Začiatok
užívania
1982

2. NP

1982

Podlažie

ZP [m2]

Výpočet zastavanej plochy

kZP

164,59

164,59

120/164,59=1,000

74

74

120/74=2,000

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zá sad uvedených v použitom
kataló gu.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
2

Položka
2.1.a betó nové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izolá ciou

3
4

5

3.6.c podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška nad 100 cm - z lomového kameň a, betó nu, tvá rnic

270

Murivo
4.1.d murované z tehá l (plná ,metrická ,tvá rnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40
cm
Deliace konštrukcie

1000

400

Stropy
7.1.a s rovným podhľadom betó nové monolitické, prefabrikované a keramické

9

445

Krytiny na plochých strechách
11.5 z asfaltových natavovaných pá sov

12

1040

Ploché strechy
9.3 dvojplá šťové

11

160

Vnútorné omietky
6.1 vá penné štukové, stierkové plsťou hladené

7

960

Podmurovka

5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
6

Hodnota

Základy

180

Klampiarske konštrukcie strechy
12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, zá veterné lišty

13

Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)

14

Fasádne omietky

16

Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice

13.2 z pozinkovaného plechu

55
20

14.1.a škrabaný brizolit, omietky na bá ze umelých lá tok nad 2/3
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16.1 mramor, pieskovec
17

Dvere

18

Okná

250

17.3 hladké plné alebo zasklené

135

18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
22

530

Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminá tové)

23

Dlažby a podlahy ost. miestností
23.2 keramické dlažby

24

150

Ústredné vykurovanie
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiá tormi - oceľ. a vykurovacie panely

25

280

Rozvod vody
30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrá lneho zdroja

31

480

Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.1 svetelná , motorická

30

355

55

Inštalácia plynu
31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

35

Spolu

7060

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
32

Vráta garážové
32.3 rá mové s výplň ou (1 ks)

33

75

Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks)

34

35

36

38

Zdroj teplej vody
34.1 zá sobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ú stredným vykurovaním (1
ks)
Zdroj vykurovania
35.1.a kotol ú stredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková
stanica tepla (1 ks)
35.1.b kotol ú stredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks)
Vybavenie kuchyne alebo práčovne
36.2 sporá k elektrický alebo plynový s elektrickou rú rou alebo varná jednotka (štvorhorá ková ) (1
ks)
36.7 odsá vač pá r (1 ks)

155
90
60
30
30

36.11 kuchynská linka z materiá lov na bá ze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (4 bm)

220

Vodovodné batérie
40

Záchod
39.2 splachovací s umývadlom (1 ks)

40

65

36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks)

38.3 pá kové nerezové (2 ks)
39

10

35

Vnútorné obklady
40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks)

30

40.7 kuchyne min. pri sporá ku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks)

15

42

Kozub

45

Elektrický rozvádzač

42.3 s vyhrievacou vložkou (1 ks)

280

45.1 s automatickým istením (1 ks)

240

Spolu

1375
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2. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
4

Položka

5

Murivo
4.1.d murované z tehá l (plná ,metrická ,tvá rnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40
cm
Deliace konštrukcie

6

Vnútorné omietky

7

Stropy

13

Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)

5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
6.1 vá penné štukové, stierkové plsťou hladené

13.2 z pozinkovaného plechu

135

Okná
530

Ústredné vykurovanie
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiá tormi - oceľ. a vykurovacie panely

25

480

Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.2 svetelná

30

260

Dvere

18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
24

1040

Fasádne omietky

17.3 hladké plné alebo zasklené
18

160

20

14.1.a škrabaný brizolit, omietky na bá ze umelých lá tok nad 2/3
17

1000

400

7.1.a s rovným podhľadom betó nové monolitické, prefabrikované a keramické

14

Hodnota

155

Rozvod vody
30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrá lneho zdroja
Spolu

55
4235

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
33

Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks)

37

38

10

Vnútorné vybavenie
37.2 vaň a oceľová smaltovaná (1 ks)

30

37.5 umývadlo (1 ks)

10

37.9 samostatná sprcha (1 ks)

75

Vodovodné batérie
38.3 pá kové nerezové (1 ks)

20

38.4 ostatné (2 ks)

30

39

Záchod

40

Vnútorné obklady

39.3 splachovací bez umývadla (1 ks)

25

40.2 prevažnej časti kú peľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks)

80

40.4 vane (1 ks)

15

40.5 samostatnej sprchy (1 ks)

20

Spolu

315

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

kCU = 2,554
kM = 0,95
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Výpočet RU na m2 ZP

Podlažie

Hodnota RU [€/m2]

1. NP

(7060 + 1375 * 0,729)/30,1260

267,62

2. NP

(4235 + 315 * 1,622)/30,1260

157,54

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Podlažie

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1. NP

1982

37

53

90

41,11

58,89

2. NP

1982

37

53

90

41,11

58,89

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

1. NP z roku 1982
Východisková hodnota

267,62 €/m2*164,59 m2*2,554*0,95

Technická hodnota

58,89% z 106 872,63

62 937,29

Východisková hodnota

157,54 €/m2*74,00 m2*2,554*0,95

28 285,71

Technická hodnota

58,89% z 28 285,71

16 657,45

106 872,63

2. NP z roku 1982

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Podlažie

Východisková hodnota [€]

1. nadzemné podlažie

106 872,63

2. nadzemné podlažie
Spolu

Technická hodnota [€]
62 937,29

28 285,71

16 657,45

135 158,34

79 594,74

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
2.2.1 hospodárska budova s.č. 122 na p.č. 72/4
POPIS STAVBY
Hospodá rska budova s.č. 122 leží na p.č. 72/4, bola postavená v roku 1982. Je to jednopodlažná budova, na 1.NP
sa nachá dzajú sklad, priestor pre uskladnenie dreva a priestor pre chov hospodá rskych zvierat. Zá kladové
konštrukcie sú tvorené betó novými zá kladovými pá smi. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehlového
materiá lu. Strecha je sedlová s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Vonkajšie povrchy sú opatrené hrubou
omietkou. Dvere sú drevené latové. Okná sú drevené jednoduché. Na podlahe je betó n. Elektroinštalá cia je
svetelná .
ZATRIEDENIE STAVBY
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Znalec: Ing. Peter Villant
JKSO:
KS1:
KS2:

číslo posudku: 45/2019

815 Objekty pozemné zvlá štne
127 1 Nebytové poľnohospodá rske budovy
127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie
1. NP

Začiatok
užívania
1982

Výpočet zastavanej plochy
10,05*9,9

ZP [m2]
99,5

kZP
18/99,5=0,000

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zá sad uvedených v použitom
kataló gu.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
2

Položka

Hodnota

Základy a podmurovka
2.3 bez podmurovky, iba zá kladové pá sy

3

615

Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1.b murované z pá lenej tehly, tehloblokov hrú bky nad 15 do 30 cm

5

1260

Krov
5.1 vä znicové valbové, stanové, sedlové, manzardové

6

680

Krytina strechy na krove
6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka

9

Vonkajšia úprava povrchov

10

Vnútorná úprava povrchov

12

Dvere

13

Okná

14

Podlahy

18

Elektroinštalácia

310

9.4 vá penná hrubá omietka alebo ná ter

170

10.3 vá penná hrubá omietka

145

12.6 oceľové alebo drevené zvlakové

105

13.6 jednoduché drevené alebo oceľové

65

14.6 hrubé betó nové, tehlová dlažba

145

18.4 len svetelná - poistky

190

Spolu

3685

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
Spolu

0

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Podlažie
1. NP

kCU = 2,554
kM = 0,95
Výpočet RU na m2 ZP

(3685 + 0 * 0,181)/30,1260

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
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Hodnota RU [€/m2]
122,32

Znalec: Ing. Peter Villant

Podlažie

číslo posudku: 45/2019

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

13

50

74,00

26,00

1. NP

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

122,32 €/m2*99,50 m2*2,554*0,95

Technická hodnota

26,00% z 29 530,11

Hodnota [€]
29 530,11
7 677,83

2.2.2 Plot uličný
Oplotenie pozemku od ulice, je založené na betó nových zá kladových pá soch s betó novou podmurovkou. Teleso
plota tvorí oceľová tyčovina s betó novými stĺpikmi.
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 2 Oplotenie
KS:
2ex Inžinierske stavby
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Popis

Počet MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
z kameň a a betó nu

2.

Body / MJ

19,00m

700

23,24 €/m

19,00m

926

30,74 €/m

Podmurovka:
betó nová monolitická alebo prefabrikovaná
Spolu:

3.

53,98 €/m

Výplň plotu:
z rá mového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v rá me

4.

5.

20,90m2

435

14,44 €/m

1 ks

7505

249,12 €/ks

1 ks

3890

129,12 €/ks

Plotové vráta:
b) kovové s drô tenou výplň ou alebo z kovových
profilov
Plotové vrátka:
b) kovové s drô tenou výplň ou alebo z kovových
profilov

Dĺžka plotu:
Pohľadová plocha výplne:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

19 m
19*1,1 = 20,90 m2
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

3

40

92,50

7,50

Plot uličný

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

Výpočet
(19,00m * 53,98 €/m + 20,90m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 249,12 €/
ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,554 * 0,95
7,50 % z 4 138,43 €

2.2.3 Studňa kopaná
Studň a kopaná hĺbky 5m a priemeru 1000mm.
ZATRIEDENIE STAVBY
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Hodnota [€]
4 138,43
310,38

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

JKSO:
825 7 Studne a zá chyty vody
KS:
222 2 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Typ:
kopaná
Hĺbka:
5m
Priemer:
1000 mm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,554
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Rozpočtový ukazovateľ:
do 5 m hĺbky: 81,49 €/m
TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Studň a kopaná

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

63

100

37,00

63,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

(81,49 €/m * 5m) * 2,554 * 0,95

988,60

Technická hodnota

63,00 % z 988,60 €

622,82

2.2.4 Prípojka elektriny
Prípojka elektriny – zemná , dĺžky 12m.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
828 7 Elektrické rozvody
Kód KS:
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)
7.1. NN prípojky
7.1.j) ká blová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet káblov:
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

445/30,1260 = 14,77 €/bm
1
8,86 €/bm
12 bm
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Prípojka elektriny

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

3

40

92,50

7,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota

Výpočet
12 bm * (14,77 €/bm + 0 * 8,86 €/bm) * 2,554 * 0,95
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Hodnota [€]
430,04

Znalec: Ing. Peter Villant

Technická hodnota

číslo posudku: 45/2019

7,50 % z 430,04 €

32,25

2.2.5 Prípojka kanalizácie
Odkanalizovanie objektu do žumpy – dĺžky 4m.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 2 Kanalizá cia
Kód KS:
2223 Miestne kanalizá cie
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

2. Kanalizá cia (JKSO 827 2)
2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové
2.1.b) Prípojka kanalizá cie DN 150 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

1060/30,1260 = 35,19 €/bm
4 bm
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Prípojka kanalizá cie

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

13

50

74,00

26,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

4 bm * 35,19 €/bm * 2,554 * 0,95

Technická hodnota

26,00 % z 341,53 €

Hodnota [€]
341,53
88,80

2.2.6 Prípojka vodovodná
Prípojka z hlavného vodovodného rá du. Materiá l potrubia je oceľ priemeru 25mm, vedené v zemi, dĺžky 15m.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 1 Vodovod
Kód KS:
2222 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod (JKSO 827 1)
1.2. Vodovodné prípojky a rá dy oceľové potrubie
1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrá tane navŕtavacieho pá su

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

1780/30,1260 = 59,09 €/bm
15 bm
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
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Znalec: Ing. Peter Villant

Názov

číslo posudku: 45/2019

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

13

50

74,00

26,00

Prípojka vodovodná

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

15 bm * 59,09 €/bm * 2,554 * 0,95

Technická hodnota

26,00 % z 2 150,55 €

Hodnota [€]
2 150,55
559,14

2.2.7 Žumpa
Ž umpa je betó nová monolitická , objemu 24m³.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 2 Kanalizá cia
Kód KS:
2223 Miestne kanalizá cie
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:

2. Kanalizá cia (JKSO 827 2)
2.5. Ž umpa - betó nová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP
24 m3 OP
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

13

50

74,00

26,00

Ž umpa

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
3

Hodnota [€]

Východisková hodnota

24 m OP * 107,88 €/m3 OP * 2,554 * 0,95

6 281,98

Technická hodnota

26,00 % z 6 281,98 €

1 633,31

2.2.8 Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je betó nová monolitická , objemu 1,2m³.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 1 Vodovod
Kód KS:
2222 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod (JKSO 827 1)
1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5)
1.5.a) betó nová , oceľový poklop, vrá tane vybavenia
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Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP
1,2 m3 OP
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

13

50

74,00

26,00

Vodomerná šachta

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

3

Východisková hodnota

1,2 m OP * 254,27 €/m3 OP * 2,554 * 0,95

740,32

Technická hodnota

26,00 % z 740,32 €

192,48

2.2.9 Prípojka plynu
Prípojka plynu, potrubie je oceľ priemeru 25mm, vedené v zemi, dĺžky 8m.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 5 Plynovod
Kód KS:
2221 Miestne plynovody
Kód KS2:
2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:

5. Plynovod (JKSO 827 5)
5.1. Prípojka plynu DN 25 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

425/30,1260 = 14,11 €/bm
8 bm
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Prípojka plynu

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1982

37

3

40

92,50

7,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

8 bm * 14,11 €/bm * 2,554 * 0,95

Technická hodnota

7,50 % z 273,88 €

273,88
20,54

2.2.10 Terasa s prístreškom
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

Hodnota [€]

Altá nok
2ex Inžinierske stavby
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Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:

21. Altá nok
21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

3120/30,1260 = 103,57 €/m2 ZP
9,1 m2 ZP
kCU = 2,554
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineá rnou metó dou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

2005

14

16

30

46,67

53,33

Terasa s prístreškom

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

2

Východisková hodnota

9,1 m ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,554 * 0,95

2 286,76

Technická hodnota

53,33 % z 2 286,76 €

1 219,53

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov

Východisková hodnota [€]

Rodinný dom s.č.96, k. ú .Turá

Technická hodnota [€]

135 158,34

79 594,74

29 530,11

7 677,83

4 138,43

310,38

Studň a kopaná

988,60

622,82

Prípojka elektriny

430,04

32,25

hospodá rska budova s.č. 122 na p.č. 72/4
Plot uličný

Prípojka kanalizá cie

341,53

88,80

Prípojka vodovodná

2 150,55

559,14

Ž umpa

6 281,98

1 633,31

740,32

192,48

Vodomerná šachta
Prípojka plynu
Terasa s prístreškom
Celkom:

273,88

20,54

2 286,76

1 219,53

182 320,54

91 951,82

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností
Pozemky majú rovinatý charakter. Sú umiestnené v zastavanom ú zemí obce Turá . Na pozemkoch sú vybudované
inžinierske siete - rozvody vody, elektriny, plynu. Prístup k pozemkom je z miestnej spevnenej asfaltovej
komuniká cie. Vzdialenosť do mesta Levice je 16km.
b) Analýza využitia nehnuteľností
Dom je využívaný na projektovaný ú čel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.
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Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou
Nehnuteľnosť nebola sprístupnená . Vzhľadom na tú to skutočnosť som na vypracovanie tohto znaleckého
posudku použil znalecký posudok č.13/2017 mnou vypracovaného. Na nehnuteľnosti mohli prebehnú ť zmeny,
ktoré som nemohol preskú mať. Okrem tiarch zapísaných na liste vlastníctva už žiadne iné riziká nie sú zná me.

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE
Metó da polohovej diferenciá cie spočíva v ú prave technickej hodnoty domu a východiskovej hodnoty pozemkov,
pokiaľ sú sú časťou nehnuteľnosti, koeficientom polohovej diferenciá cie vyjadrujú cim vplyv polohy a ostatných
faktorov vplývajú cich na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti v danom mieste a čase. Technická hodnota domu sa
rovná jeho východiskovej hodnote zníženej o hodnotu vyjadrujú cu jeho opotrebenie. Pod východiskovou
hodnotou sa pritom rozumie znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné rovnaký alebo porovnateľný dom
nadobudnú ť výstavbou v čase ohodnotenia na danom mieste. Pritom budem postupovať podľa Metodiky
výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb. Technická hodnota sa ďalej upraví o vplyvy pô sobiace na
hodnotu nehnuteľnosti v danom mieste a čase, ktoré sú obsiahnuté v koeficiente polohovej diferenciá cie
stanovenom podľa hodnoteného typu nehnuteľnosti a podľa jednotlivých vonkajších ú činkov ovplyvň ujú cich
posudzovanú nehnuteľnosť. Koeficient polohovej diferenciá cie sa vypočíta vá hovým priemerom hodnotení 16
stanovených znakov posudzovanej nehnuteľnosti, ku ktorým sa priradí lineá rne interpolovaná hodnota
odhadnutého priemerného koeficientu polohovej diferenciá cie v 5 kvalitatívnych triedach. Použitý koeficient
cenovej ú rovne je podľa posledných zná mych štatistických ú dajov vydaných ŠÚ SR platných pre 4.Q 2019
(2,554). Pre stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu znaleckého posudku v sú lade s charakterom
nehnuteľnosti použijem v zá ujme dosiahnutia čo najvyššej objektivity metó du polohovej diferenciá cie.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:
0,45
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda

Výpočet

Hodnota

I. trieda

III. trieda + 200 % = (0,450 + 0,900)

1,350

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

0,900

III. trieda

Priemerný koeficient

0,450

IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,248

V. trieda

III. trieda - 90 % = (0,450 - 0,405)

0,045

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1
2
3
4
5

Popis/Zdôvodnenie
Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne nižší
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce
Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu,
rekonštrukciu
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
objekty pre bývanie, šport, rekreá ciu, parky a pod.
Príslušenstvo nehnuteľnosti
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti

Strana 17

Trieda

kPDI

Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

V.

0,045

13

0,59

III.

0,450

30

13,50

V.

0,045

8

0,36

I.

1,350

7

9,45

III.

0,450

6

2,70

Znalec: Ing. Peter Villant

6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

16

17
18
19

číslo posudku: 45/2019

Typ nehnuteľnosti
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zá stavbe - s
kompletným zá zemím, s výborným dispozičným riešením.
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do
15 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
malá hustota obyvateľstva
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientá cia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne
nevhodná
Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizá cia do
žumpy
Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, alebo autobus
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody,
služby, kultúra)
obecný ú rad, pošta, zá kladná škola I. stupeň , leká r, zubá r,
reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
les, vodná ná drž, park, vo vzdialenosti do 1000 m
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí
stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na
nehnut.
bez zmeny
Možnosti ďalšieho rozšírenia
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu trojná sobok až
päťná sobok sú časnej zá stavby
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
nehnuteľnosti bez výnosu
Názor znalca
veľmi problematická nehnuteľnosť

II.

0,900

10

9,00

III.

0,450

9

4,05

I.

1,350

6

8,10

III.

0,450

5

2,25

I.

1,350

6

8,10

III.

0,450

7

3,15

IV.

0,248

7

1,74

IV.

0,248

10

2,48

III.

0,450

8

3,60

II.

0,900

9

8,10

III.

0,450

8

3,60

III.

0,450

7

3,15

V.

0,045

4

0,18

V.

0,045

20

0,90

180

84,99

Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov

Výpočet

Koeficient polohovej diferenciá cie

kPD = 84,99/ 180

Všeobecná hodnota

VŠ HS = TH * kPD = 91 951,82 € * 0,472

3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POPIS
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Hodnota
0,472
43 401,26 €

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Pozemky majú rovinatý charakter. Sú umiestnené v zastavanom ú zemí obce Turá . Na pozemkoch sú vybudované
inžinierske siete - rozvody vody, elektriny, plynu. Prístup k pozemkom je z miestnej spevnenej asfaltovej
komuniká cie. Vzdialenosť do mesta Levice je 16km.

Parcela

Spolu
výmera [m2]
977,00

Druh pozemku

Spoluvlastnícky
Výmera [m2]
podiel
1/1
977,00

72/1

záhrada

72/4

zastavané plochy a ná dvoria

99,00

1/1

99,00

738/3

zastavané plochy a ná dvoria

425,00

1/1

425,00

738/5
Spolu
výmera

zastavané plochy a ná dvoria

175,00

1/1

175,00
1 676,00

Obec:
Východisková hodnota:
Označenie a názov
koeficientu
kS
koeficient všeobecnej
situá cie

Turá
VHMJ = 3,32 €/m2
Hodnotenie

Hodnota
koeficientu

2. stavebné ú zemie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodá rske
oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov

0,90

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným
vybavením,
kV
- rekreačné stavby na individuá lnu rekreá ciu,
koeficient intenzity využitia
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so
štandardným vybavením
3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom
kD
hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do
koeficient dopravných
15 min. pri bežnej premá vke, pozemky v mestá ch bez možnosti využitia
vzťahov
mestskej hromadnej dopravy
kF
koeficient funkčného
3. plochy obytných a rekreačných ú zemí (obytná alebo rekreačná poloha)
využitia ú zemia
kI
3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí,
koeficient technickej
napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu)
infraštruktú ry pozemku
kZ
0. nevyskytuje sa
koeficient povyšujú cich
faktorov
kR
koeficient redukujú cich 0. nevyskytuje sa
faktorov

1,05

0,90

1,30
1,30
1,00

1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciá cie

Výpočet

Hodnota

kPD = 0,90 * 1,05 * 0,90 * 1,30 * 1,30 * 1,00 * 1,00
2

Jednotková hodnota pozemku

VŠ HMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m * 1,4373

Všeobecná hodnota pozemku

VŠ HPOZ = M * VŠHMJ = 1 676,00 m2 * 4,77 €/m2

1,4373
4,77 €/m2
7 994,52 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH
Názov

Výpočet

Všeobecná hodnota
pozemku v celosti [€]
4 660,29

parcela č. 72/1

977,00 m2 * 4,77 €/m2 * 1/1

parcela č. 72/4

99,00 m2 * 4,77 €/m2 * 1/1

parcela č. 738/3

425,00 m2 * 4,77 €/m2 * 1/1

2 027,25

parcela č. 738/5

175,00 m2 * 4,77 €/m2 * 1/1

834,75
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472,23

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Spolu

7 994,52
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Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

III. ZÁ VER
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Rodinný dom s.č.96, k. ú .Turá

37 568,72

hospodá rska budova s.č. 122 na p.č. 72/4

3 623,94

Plot uličný

146,50

Studň a kopaná

293,97

Prípojka elektriny

15,22

Prípojka kanalizá cie

41,91

Prípojka vodovodná

263,91

Ž umpa

770,92

Vodomerná šachta

90,85

Prípojka plynu

9,69

Terasa s prístreškom

575,62

Pozemky
Pozemky k. ú . Turá , LV č. 50 - parc. č. 72/1 (977 m2)

4 660,29

2

Pozemky k. ú . Turá , LV č. 50 - parc. č. 72/4 (99 m )

472,23

Pozemky k. ú . Turá , LV č. 50 - parc. č. 738/3 (425 m2)

2 027,25

Pozemky k. ú . Turá , LV č. 50 - parc. č. 738/5 (175 m2)

834,75

Všeobecná hodnota celkom

51 395,78

51 400,00

Všeobecná hodnota zaokrúhlene
Slovom: Pätdesiatjedentisícštyristo Eur

MIMORIADNE RIZIKÁ
Nehnuteľnosť nebola sprístupnená , toto považujem za vysoké riziko, keďźe nebolo možné preskú mať
stavebnotechnický, vizuá lny stav, rovnako aj vybavenosť a ú držbu. Iné riziká znalcovi nie sú zná me.
Vyhlásenie podľa ods. 2 § 209 civilného sporového poriadku:
Znalec si je vedomý ná sledkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Znalec pri vypracovaní tohto
znaleckého posudku vychá dzal z ú dajov poskytnutých zadá vateľom a ú dajov získaných z verejných zdrojov.
V prípade predloženia nových ú dajov, ktoré majú vplyv na zá very znaleckého posudku, mô že byť vypracované
doplnenie znaleckého posudku podľa písm. a) ods. 4 § 18 vyhlá šky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykoná va zá kon
č. 382/2004 Z.z.

V Dudinciach dň a 25.11.2019

Ing. Peter Villant
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Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

IV. PRÍLOHY
1. Objednávka znaleckého posudku
2. Informatívny výpis z listu vlastníctva č. 50 zo dňa 16.11.2019
3. Informatívna kópia z katastrálnej mapy zo dňa 16.11.2019
4. Pôdorysy
5. Potvrdenie o veku stavby
6. Fotodokumentácia

Strana 22

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Strana 23

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Strana 24

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Strana 25

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Strana 26

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Strana 27

Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

Strana 28

Znalec: Ing. Peter Villant
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Znalec: Ing. Peter Villant

číslo posudku: 45/2019

V. ZNALECKÁ DOLOŽ KA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a
pozemné stavby, evidenčné číslo znalca : 914920. Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 45/2019. Znalec
si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Peter Villant
znalec
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