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I. ÚÚ VODNÁÚ  ČČÁSŤČ

1. Úloha znalca:
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti zapísanej na výpise z KN z LV č. 6458
zo  dňa  21.06.2018  pre  obec  a  katastrálne  územie  Lučenec,  ktoré  vyhotovil
Okresný úrad Lučenec, Katastrálny odbor, cez katastrálny portál.

Jedná sa o Byt č. 15 so spoluvlastníckym podielom 81/2230-in na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2048 situovanom  na
pozemku  parc.  č.  2480  so  spoluvlastníckym  podielom  81/2230  v  obci
Lučenec,katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec.

2. Dátum vyžiadania posudku: Objednávka DD 70-2018 zo dňa 21.06.2018

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):
Ku dňu obhliadky 09.07.2018

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  k 25.07.2018

5. Podklady na vypracovanie posudku :        
5.1 Dodané zadávateľom :        
Výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 6458 pre obec a  k.ú.
Lučenec zo dňa 21.06.2018, vydaný Okresným úradom Lučenec, Katastrálny odbor -
cez katastrálny portál
Kópia z katastrálnej mapy pre obec a k.ú. Lučenec, zo dňa 21.06.2018, vydaná
Okresným úradom Lučenec, Katastrálny odbor - cez katastrálny portál
Pasport o veku bytového domu - fotokópia
Znalecký posudok č. 106/2011 vypracovaný znalkyňou Ing. Jarmilou Dobaiešovou -
fotokópia 

5.2 Získané znalcom :        
zameranie  a  zakreslenie  skutkového  stavu  nehnuteľností  prevzaté  na  základe
poskytnutého znaleckého posudku
obhliadka nehnuteľnosti
fotodokumentácia súčastného stavu nehnuteľností
indexy vývoja cien v stavebníctve v súvislosti s vyhláškou MS SR č. 492/2004
Z.z.

6. Použitý právny predpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky MS SR č. 626/2007 Z.z.,
vyhlášky MS SR č. 605/2008 Z.z. a vyhlášky MS SR č. 254/2010 Z.z.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z.
Vyhláška  Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  č.  490/2004  Z.z.
ktorou  sa  vykonáva  zákon  č.  382/2004  Z.z.  o  znalcoch,  tlmočníkoch  a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č.
500/2005 Z.z., vyhlášky č. 534/2008 Z.z., vyhlášky č. 33/2009 Z.z. a vyhlášky č.
107/2016 Z.z.
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Zákon  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku,  v  znení
neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z.z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  NR  SR  o  katastri  nehnuteľností  a  o  zápise
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vlastníckych  a  iných  práv  k  nehnuteľnostiam  (katastrálny  zákon)  v  znení
neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.323/2010 Z.z., ktorou sa
vydáva štatistická Klasifikácia stavieb. 
Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ I.Q. 2018 spracované
pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb.
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a
stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené žiadne osobitné požiadavky.

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:  
Pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti. 

II. POSÚDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z.,
vyhlášky č. 605/2008 Z.z. a vyhlášky č. 47/2009 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty  majetku.  Na  stanovenie  všeobecnej  hodnoty  nehnuteľnosti  je  použitá
metóda polohovej diferenciácie. Kombinovanú metódu stanovenia všeobecnej hodnoty
nie je možné použiť, nakoľko nie sú k dispozícii relevantné podklady o prenájme
nehnuteľností  daného  typu  v  tejto  lokalite.  Porovnávacia  metóda  stanovenia
všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a
typ nehnuteľnosti na porovnanie minimálne troch nehnuteľností podobného typu a
rozsahu. 

Výpočet  východiskovej  hodnoty  je  vykonaný  pomocou  rozpočtových  ukazovateľov
publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,
vydanej ÚSI v Žiline (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ bytu a bytového
domu je vytvorený v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený
koeficient konštrukcie a vybavenia. Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený na m2
podlahovej plochy bytu. Koeficient vyjadrujúci vývoj cien v stavebníctve je
stanovený podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných
pre I.Q 2018.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :        

Podľa výpisu z KN z LV č. 6458 zo dňa 21.06.2018 je vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v obci Lučenec, katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec.

ČASŤ A: MAJETKOVÁ  PODSTATA

                           PARCELY registra " C "
                     
Súpisné číslo 2048              Bytový dom            na parcele číslo 2480
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ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Účastník právneho vzťahu  Vlastník                                      

 17 Bachár Martin r. Bachár a Ingrid Bachárová r. Turoňová, K.Kuzmányho 2048/4,
Lučenec, PSČ 984 01, SR
                     Dátum narodenia: 04.02.1977
                         Dátum narodenia: 05.12.1975
                                Spoluvlastnícky podiel: 1/1
  

ČASŤ C: ŤARCHY   
Vedené na LV č. 6458. 

Iné údaje:
Bez zápisu. 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 09.07.2018 za účasti
vlastníka nehnuteľnosti  a znalca.
Zameranie  skutkového  stavu  nehnuteľnosti  prevzaté  na  základe  poskytnutého
znaleckého  posudku   č.  106/2011  vypracovaného  znalkyňou  Ing.  Jarmilou
Dobaiešovou. 
Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti zhotovená znalcom pri obhliadke
dňa 09.07.2018.

d) Technická dokumentácia, porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie
so zisteným skutočným stavom:    
Od  nehnuteľnosti,  ktorá  je  predmetom  znaleckého  posudku  nebola  predložená
projektová dokumentácia. Skutkový stav bytu č. 15 v bytovom dome s. č. 2048 na
ul. Kuzmányho č. 4  v obci Lučenec bol zistený meraním a je zakreslený v prílohe
znaleckého posudku na základe poskytnutého znaleckého posudku. 
Doklady  o  veku  nehnuteľnosti  sa  nezachovali.  Podľa  potvrdenia  SPOOL  a.s.,
Lučenec  bol bytový dom s. č. 2048 daný do užívania v roku 1962.
Na bytovom dome boli zhotovené rekonštrukčné práce v rozsahu zateplenie fasády a
strešnej konštrukcie, výmena okien a vchodových dverí za plastové. Byt č. 15
prešiel komplexnou rekonštrukciou, ktorá pozostávala z rekonštrukcie kuchyne,
kúpeľne, vnútornej úpravy povrchov stien, vybudovania sádrokartónových podhľadov
v  kuchyni  s  jedálňou  a  halou,  výmeny  podláh,  vnútorných  dverí  s  drevenými
zárubňami. Ide o komplexne rekonštruovaný byt s nadštandardným vyhotovením s
kompletnou modernizáciou bytového jadra. 

Na základe týchto skutočností bude opotrebenie nehnuteľnosti stanovené lineárnou
metódou.

e)  Údaje  katastra  nehnuteľností,  porovnanie  súladu  popisných  a  geodetických  údajov  katastra
nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:
Byt č. 15 a bytový dom súp. č. 2048 je zapísaný na výpise z KN z LV č. 6458,
ktorý  vyhotovil  Okresný  úrad  Lučenec,  Katastrálny  odbor  zo  dňa  21.06.2018.
Bytový dom súp. č. 2048 na parc. č. 2480 je zakreslený na aktuálnej kópii
katastrálnej  mapy,   pre  obec  a  k.ú.  Lučenec,  ktorú  vyhotovil  Okresný  úrad
Lučenec, Katastrálny odbor zo dňa 21.06.2018. 
 
Predložená právna dokumentácia od nehnuteľností je v súlade so skutkovým stavom
nehnuteľností zisteným pri obhliadke.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:

4



Znalec: Ing. Marian Novotný                                                                                                                           číslo posudku: 87/2018  

 1. Byt č. 15 v bytovom dome s. č. 2048
 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Nie sú žiadne.

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTY

2.1.1 Byt č. 15  v byt. dome s. č. 2048

POPIS

Zatriedenie podľa JKSO s prevodníkom na klasifikáciu stavieb KS:

JKSO 803 - Budovy pre bývanie
KS  1122 - Trojbytové a viacbytové budovy

Predpokladaná základná životnosť murovaných bytových domov je 80 - 120  rokov.
Vzhľadom na technický stav bytového domu zistený pri obhliadke predpokladám
životnosť 120 rokov. Opotrebenie je stanovené lineárnou metódou. 

Popis bytového domu:
Bytový dom  súp. číslo 2048 je situovaný na parcele č. 2480 na ul. Kuzmányho  v
širšom  centre obce Lučenec. Jedná sa o samostatne stojaci 5. podlažný bytový
dom so 4 - mi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Na bytovom dome
zhotovená výmena strešnej krytiny so zateplením, zateplenie fasády kontaktným
zatepľovacím systémom "stomix" a výmena okien a dverí za plastové. Prvé podzemné
podlažie je technické, nachádzajú sa tu skladové priestory, technické vybavenie
domu. Prvé až štvrté nadzemné  podlažie sú bytové priestory. Počet bytových
jednotiek v  dome je 36. Je to murovaný  typový bytový dom postavený v roku 1962
s 3-mi vchodmi.  Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou
proti  zemnej  vlhkosti.  Zvislé  a  vodorovné   nosné  konštrukcie  tvorí  murivo
skladobnej hrúbky do 45 cm. Strešná konštrukcia je plochá strecha s krytinou z
ťažkých natavovacích pásov, vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z
pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy
rovné  prefabrikované  a  monolitické,  schodisko  betónové  montované,  nášľapná
vrstva z  teraca. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných
priestoroch  keramická  dlažba  a  cementový  poter.  Vonkajšie  úpravy  povrchov
bytového domu  je kontaktný zatepľovací systém "stomix". Otvorové konštrukcie
okná a dvere plastové. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete.
Vykurovanie   domu  je  z  vlastnej  centrálnej  plynovej  kotolne  na  zemný  plyn
situovanej v 1.PP vo vchode č.4, ústredné kúrenie teplovodné. 
Byt č. 15 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v stredovej časti domu.
Dom bol skolaudovaný v roku 1962. Vek domu 2018 - 1962 = 56rokov.

Popis bytu:
Byt č. 15 pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo
bytu  tvorí  vstupná  chodba,  kúpeľňa,  WC,  kuchyňa  a  v  1.  podzemnom  podlaží
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miestnosť č. 15 - skladový priestor - pivnica. Byt č. 15 prešiel komplexnou
rekonštrukciou, ktorá pozostávala z rekonštrukcie kuchyne, kúpeľne, vnútornej
úpravy  povrchov  stien,  vybudovania  sádrokartónových  podhľadov  v  kuchyni  s
jedálňou a halou, výmeny podláh, vnútorných dverí s drevenými zárubňami. Ide o
komplexne  rekonšruovaný  byt  s  nadštandardným  vyhotovením  s  kompletnou
modernizáciou bytového jadra. 

Byt  je  napojený  na  vodovodnú,  elektrickú  a  kanalizačnú  prípojku.  Rozvody
studenej  aj teplej vody z plastového potrubia, centrálny zdroj teplej vody.
Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové rebrové. Elektroinštalácia
svetelná  na poistkové automaty. Okná  plastové  vybavené  PVC  žalúziami.
Vchodové dvere plné hladké, vnútorné dvere plné hladké v drevených zárubniach.
Vnútorné úpravy povrchov stien v celom byte hladká omietka. Podlahy v obytných
miestnostiach drevená parketová, v ostatných miestnostiach keramická dlažba.
Bytové  jadro  murované.  Kúpeľňa  vybavená  rohovou  vaňou,  umývadlom,  pákovými
batériami, nadštardandne vybavená. Samostatné WC vybavené misou combi.  Kuchyňa
tvorená  kuchynskou  linkou  vyrobenou  na  báze  dreva  so  zabudovanými
elektrospotrebičmi, nerezovým dresom s pákovou batériou, elektrickým sporákom s
keramickou platňou a digestorom.  

Byt č.  15 prešiel  komplexnou rekonštrukciou,  nadštandardne vybavený  a je  v
dobrom technickom stave. 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie:  vodovodné, kanalizačné, elektrické,
telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie,
zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných
zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových
plôch všetkých bytov a nebytových priestorov  v dome t. j. 81/2230 - in. 

Spoločné  zariadenia  domu  sú: -  skladovacie  priestory,  spoločná  miestnosť,
spoločná  televízna  anténa,  bleskozvody,  vodovodné,  kanalizačné,  elektrické,
telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu
a slúžia výlučne domu v ktorom je nebytový priestor umiestnený.

Spoločnými  časťami  domu  sú: -  základy  domu,  zvislé  a  vodorovné  nosné
konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré
sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

Podlahová plocha bytu podľa výpisu z LV č.6458 zo dňa 21.06.2018 je 81 m2.

Skutočne nameraná podlahová plocha bytu č. 15 je: 3,125 x 4,935 + 3,907 x 3,706
+ 1,053 x 2,128 + 3,69 x 2,281 + 3,898 x 3,865 + 2,815 x 1,516 + 3,887 x1,085 +
1,030 x 1,471 - 0,52 x 0,554 + 3,865 x 3,141 + 0,90 x 1,20 + 1,712 x 1,423 =
81,00 m2

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 4 Domy obytnéé  typovéé  s célosštáé tné unifikoványémi konsštrukcš. sué stávámi inyémi néžš  pánélovyémi
KS: 112 2 Ťrojbytovéé  á viácbytovéé  budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA
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Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2]

81,00 81,00

Vypočítaná podlahová plocha 81,00

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpočtový ukazovateľ: RÚ = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2

Koeficient konštrukcie: kK = 0,939 (murovánáé  ž téháé l, tváé rnic, blokov)
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kČÚ = 2,435
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,02
Počet izieb: 3

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo Názov
Cenový  podiel
RU [%] cpi

Koef.  štand.
ksi

Úprava
podielu  cpi *
ksi

Cenový  podiel
hodnotenej
stavby [%]

Spoločné priestory

1 Záéklády vráé t. žémnyéch práé c 5,00 1,00 5,00 3,71

2 Zvisléé  konsštrukcié 18,00 1,00 18,00 13,37

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 5,93

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,23

5 Zástrésšénié béž krytiny 5,00 1,00 5,00 3,71

6 Krytiná stréchy 2,00 1,80 3,60 2,67

7 Klámpiárské konsštrukcié 1,00 1,30 1,30 0,96

8 ÚÚ právy vonk. povrchov 3,00 1,90 5,70 4,23

9 ÚÚ právy vnué t. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,48

10 Vnué tornéé  kér. obklády 0,50 1,00 0,50 0,37

11 Dvéré 0,50 1,40 0,70 0,52

12 Oknáé 5,00 1,60 8,00 5,93

13 Povrchy podláéh 0,50 1,00 0,50 0,37

14 Vykurovánié 2,50 2,30 5,75 4,27

15 Eléktroinsštáláé ciá 2,00 1,00 2,00 1,48

16 Bléskožvod 1,00 1,00 1,00 0,74

17 Vnué tornyé  vodovod 2,00 1,50 3,00 2,23

18 Vnué tornáé  kánáližáé ciá 2,00 1,50 3,00 2,23

19 Vnué tornyé  plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00

20 Vyéťáhy 2,00 0,00 0,00 0,00

21 Ostátnéé 2,00 1,80 3,60 2,67

Zariadenie bytu

22 ÚÚ právy vnué t. povrchov 4,00 1,70 6,80 5,04

23 Vnué tornéé  kér. obklády 1,00 1,90 1,90 1,41

24 Dvéré 2,00 2,10 4,20 3,12

25 Povrchy podláéh 2,50 1,70 4,25 3,15

26 Vykurovánié 2,50 1,30 3,25 2,41

27 Eléktroinsštáláé ciá 3,00 1,30 3,90 2,89

28 Vnué tornyé  vodovod 1,00 1,30 1,30 0,96

29 Vnué tornáé  kánáližáé ciá 1,00 1,30 1,30 0,96

30 Vnué tornyé  plynovod 0,50 0,00 0,00 0,00

31 Ohrév tépléj vody 2,00 1,50 3,00 2,23
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32 Vybávénié kuchyénš 2,00 3,00 6,00 4,45

33 Vnué t.hyg.žáriád.vráé táné WČ 4,00 1,50 6,00 4,45

34 Bytovéé  jádro béž rožvodov 4,00 1,50 6,00 4,45

35 Ostátnéé 2,50 2,90 7,25 5,38

Spolu 100,00 134,80 100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: kV = 134,80 / 100 = 1,348
Východisková hodnota na MJ: VH = RÚ * kČÚ * kK * kV * kM [€/m2 ]

VH = 325,30 €/m2 * 2,435 * 0,939 * 1,3480 * 1,02
VH = 1 022,68 €/m2

TECHNICKÝ STAV

Vyépocšét opotrébéniá linéáé rnou métoé dou so stánovéníém žš ivotnosti odbornyém odhádom

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%]
Byt cš. 15  v byt. domé s. cš.
2048

1962 56 64 120 46,67 53,33

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Vyéchodiskováé  hodnotá 1 022,68 €/m2 * 81m2 82 837,08

Ťéchnickáé  hodnotá 53,33% ž 82 837,08 € 44 177,01

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

a) Analýza polohy nehnuteľností:        
Nehnuteľnosť  sa  nachádza  v  obci  Lučenec,  katastrálne  územie  Lučenec,  okres
Lučenec na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Obec Lučenec je okresným
mestom, ktoré je spoločenským a hospodárskym centrom regiónu. Nehnuteľnosť je
situovaná  v  širšom  centre  obce  na  ul  Kuzmányho  č.  4.  Spojenie  s  obcou  je
autobusovou dopravou. Konfigurácia terénu v danom mieste je rovinatá, prístup z
obecnej  spevnenej  komunikácii.  V  mieste  je  možnosť  napojenia  na  všetky
inžinierske  siete.  Orientácia  obytných  miestností  bytu   je  na  juhozápad  a
severovýchod.  Okolie  bytového  domu  tvorí  zástavba  bytových  domov,  TESCA,
nákladnej železničnej stanice. V rámci obce Lučenec je táto časť ul. Kuzmányho
vhodná lokalita na bývanie.

b) Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť sa v súčasnej dobe využíva na trvalé bývanie. Možno ju využívať aj
formou bežného prenájmu.   

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Riziká zmeny vo využití územia
- nie sú známe - zmena sa nepripravuje
Stavebno - konštrukčné riziká
- pokles základov - nie sú
- deformácie nosných konštrukcií - nezistené
- zosuvné územia - nezistené
- poddolované územia - nedotýkajú sa
Riziká z hľadiska hygienických, požiarnych a iných osobitných predpisov
- hygienické ochranné pásma - nie sú
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- bezpečnostné pásma chránené osobitnými predpismi - nie sú
- radónové riziko - nie je podrobný prieskum
Riziká vyplývajúce z právnych vzťahov
- stavby nezapísané v KN - nie sú
- pozemky nezapísané v KN - nie sú
- užívanie pozemkov a stavby - totožné
- vecné bremeno - nie je žiadne
- ťarchy - 
Vedené na LV č. 6458.

Žiadne  iné  prípadné  riziká,  okrem  vyššie  uvedených  spojených  s  využívaním
nehnuteľnosti neboli zistené.

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1  BYTY
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

Orientačný priemerný koeficient predajnosti bytov a nebytových priestorov pre
okresné mestá sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 0,5. Vzhľadom na lokalitu v ktorej
sa nehnuteľnosť nachádza a technický stav nehnuteľnosti stanovujem priemerný
koeficient  predajnosti  na  hodnotu  0,50,  ktorý  zodpovedá  priemernému  pomeru
všeobecnej a technickej hodnoty nehnuteľností daného typu v danom čase v tejto
lokalite. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,5
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda Výpočet Hodnota

I. triédá III. triédá + 200 % = (0,500 + 1,000) 1,500

II. triédá Áritmétickyé  priémér I. á III. triédy 1,000

III. triédá Priémérnyé  koéficiént 0,500

IV. triédá Áritmétickyé  priémér V. á III. triédy 0,275

V. triédá III. triédá - 90 % = (0,500 - 0,450) 0,050

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis Trieda kPDI
Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku

dopyt v porovnáníé s ponukou  jé v rovnováéhé III. 0,500 10 5,00

2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce

cšásti obcé vhodnéé  k byévániu, béžšnéé  síédliskáé III. 0,500 30 15,00

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu

véľmi dobré udržš iávánáé  néhnutéľnosť I. 1,500 7 10,50

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu

objékty pré byévánié, sšport, rékréáéciu, párky á pod. I. 1,500 5 7,50

5 Príslušenstvo bytového domu
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práé cšovnš á,  susš iárénš ,  kocšikáé rénš ,  miéstnosť pré bicyklé,  vlástnáé
kotolnš á  álébo  vyéménníékováé  stánicá,  vyéťáh  obchody  v
príéžémnéj cšásti

II. 1,000 6 6,00

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu
kompléxné rékonsštruoványé  byt s nádsštándárdnyém vybávéníém,
álébo v novostávbé s nádsštándárdnyém vybávéníém

I. 1,500 10 15,00

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti 
obmédžénéé  prácovnéé  možšnosti  v  dosáhu  doprávy  nád  30
minué t, néžáméstnánosť do 20 %t

IV. 0,275 8 2,20

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
priémérnáé  hustotá obyvátéľstvá v síédlisku - obytnéé  domy do
20 bytov

II. 1,000 6 6,00

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
oriéntáé ciá obytnyéch  miéstnostíé  cšiástocšné vhodnáé  á  cšiástocšné
névhodnáé

III. 0,500 5 2,50

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome

byt ná príéžémíé, álébo ná 7 á vysšsšom podlážš íé III. 0,500 9 4,50

11 Počet bytov vo vchode - v bloku

pocšét bytov vo vchodé: do 20 bytov III. 0,500 7 3,50

12 Doprava v okolí bytového domu
žšéléžnicá, áutobus, miéstná doprává, táxislužšbá - v dosáhu do
5 minué t

I. 1,500 7 10,50

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
posštá,  bánká,  sškolá,  sškoô lká,  jáslé,  némocnicá,  divádlo,
komplétnáé  siéť obchodov á služš iéb

I. 1,500 6 9,00

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu

lés, vodnáé  náédržš , párk, vo vždiálénosti nád 1000 m IV. 0,275 4 1,10

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu

béžšnyé  hluk á prásšnosť od doprávy II. 1,000 5 5,00

16 Názor znalca

vyébornyé  byt I. 1,500 20 30,00

Spolu 145 133,30

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV

Názov Výpočet Hodnota

Koéficiént polohovéj diférénciáé cié kPD = 133,3/ 145 0,919

Vsšéobécnáé  hodnotá VSČHB = ŤH * kPD = 44 177,01 € * 0,919 40 598,67 €
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III. ZÁÚVER
1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota [€]

Stavby

Byt cš. 15  v byt. domé s. cš. 2048 40 598,67

Všeobecná hodnota celkom 40 598,67

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 40 600,00

Slovom: Štyridsaťtisícšesťsto Eur

V o Véľkom Krtíésš i   dnš á 25.7.2018

Ing. Márián Novotnyé
                                                                                                                                                                                        žnáléc
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IV. PRIÚLOHY

- objednávka DD 70-2018 zo dňa 21.06.2018                              
- výpis z KN z LV č. 6458 zo dňa 21.06.2018                             3xA4
- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 21.06.2018
- pasport o veku bytového domu
- pôdorys bytu M 1:75       
- ortofotomapa obce s lokalizáciou nehnuteľnosti 
- fotodokumentácia nehnuteľnosti                                        4xA4
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V. ZNÁLEČKÁÚ  DOLOZČ KÁ
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