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I. ÚÚ VODNÁÚ  ČČÁSŤČ

1. Úloha znalca:
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti zapísanej na výpise z KN z LV č. 10348
zo dňa 16.09.2018 pre obec a katastrálne územie Lučenec, ktoré vyhotovil Okresný
úrad Lučenec, Katastrálny odbor, cez katastrálny portál.

Jedná sa o Byt č. 37 so spoluvlastníckym podielom 89/2031-in na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2473 situovanom  na
pozemku parc. č. 6030  na ul. A.Jiráska v obci Lučenec, katastrálne územie
Lučenec, okres Lučenec a spoluvlastnícky podiel 89/2031 k pozemku pod bytovým
domom  parc.  č.  6026/5,  6027/4  a  6030  na  ul.  A.Jiráska  v  obci  Lučenec,
katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec.

2.  Účel  znaleckého  posudku: Pre  účel  výkonu  záložného  práva  formou  dobrovoľnej
dražby nehnuteľností. 

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):
Ku dňu obhliadky k 17.09.2018

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  k 25.09.2018

5. Podklady na vypracovanie posudku :        
a)  Dodané zadávateľom :        

· Výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 10348 pre obec a
k.ú.  Lučenec  zo  dňa  16.09.2018,  vydaný  Okresným  úradom  Lučenec,
Katastrálny odbor - cez katastrálny portál

· Kópia z katastrálnej mapy pre obec a k.ú. Lučenec, zo dňa 04.06.2018,
vydaná Okresným úradom Lučenec, Katastrálny odbor - cez katastrálny portál

· Znalecký posudok č. 68/2009 vypracovaný Ing. Jánom Kubaliakom  - fotokópia

b) Získané znalcom :        
· zameranie  a  zakreslenie  skutkového  stavu  nehnuteľností  na  základe

poskytnutého znaleckého posudku
· obhliadka exteriéru nehnuteľnosti
· fotodokumentácia súčastného stavu exteriéru nehnuteľností

6. Použité právne predpisy a literatúra:
· 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. a
vyhlášky MS SR č. 213/2017 Z.z.

· 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., zákona č.
65/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z.

· Vyhláška  Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  č.  228/2018
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

· STN 734055 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
· Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení

neskorších predpisov.
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· 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 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 II.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

7. Definícia posudzovaných veličín a použitých postupov: 

· Všeobecná hodnota (VŠH) - 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; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.
Ekvivalentným pojmom je trhová hodnota.

· Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo
možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na
úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je  reprodukčná
obstarávacia  hodnota alebo  nová  cena.  V zmysle  medzinárodných
ohodnocovacích štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty.

· Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby
znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom
je reprodukčná zostatková hodnota alebo časová cena.

· Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu
stavby.

· Výnosová  hodnota  (HV)  -  je  znalecký  odhad  súčasnej  hodnoty  budúcich
disponibilných  výnosov  z využitia  nehnuteľnosti  formou  prenájmu,
diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

· Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby.
· Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu

posúdenia / ohodnotenia.
· Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti

stavby v rokoch až do predpokladaného zániku stavby.
· Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená)

celková životnosť stavby v rokoch.

Na  stanovenie  všeobecnej  hodnoty  pozemkov  a  stavieb  bola  použitá  metóda
polohovej diferenciácie. 
Nehnuteľnosť  je  po  kompletnej  rekonštrukcii,  opotrebenie  je  stanovené
analytickou metódou. 

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené žiadne osobitné požiadavky.
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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 II.Q 2018.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :        

Podľa výpisu z KN z LV č. 10348 zo dňa 16.09.2018 je vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v obci Lučenec, katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec.

ČASŤ A: MAJETKOVÁ  PODSTATA

                           Stavby
                     
Bytový dom                súpisné číslo 2473               na parcele č. 6030

                                               

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
BYTY

Vchod 2                       6.poschodie                  Byt č. 37
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu   89/2031

Účastník právneho vzťahu  Vlastník                                      

   37 Gondáš Ján, Ing. a Veronika Gondášová r. Šuleková, Ing., Ulica A.Jiráska
2473/31, Lučenec, PSČ 984 01, SR
                Dátum narodenia: 10.07.1977
                      Dátum narodenia: 17.10.1984
                                  Spoluvlastnícky podiel:           1/1
  
   
ČASŤ C: ŤARCHY
Vedené na LV č. 10348. 
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Iné údaje:
Bez zápisu. 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Znalcovi nebola umožnená obhliadka interiéru nehnuteľnosti. Ak osoba povinná
umožniť vykonanie ohodnotenia v zmysle § 12 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných  dražbách  a  o  doplnení  zákona  SNR  č.  323/1992  Zb.  odmietne
sprístupniť predmet dražby napriek písomnej výzve, ktorou bola táto osoba riadne
vyzvaná v zmysle § 10 ods. 1 ZDD, bude nehnuteľnosť ohodnotená podľa ustanovenia
§  12  ods.  3  ZDD.  Zameranie  nehnuteľnosti  bolo  prevzaté  z  poskytnutej
dokumentácie od objednávateľa znaleckého posudku. 
Zameranie  skutkového  stavu  nehnuteľnosti  na  základe  poskytnutého  znaleckého
posudku.   
Fotodokumentácia súčasného stavu exteriéru nehnuteľnosti zhotovená znalcom pri
obhliadke dňa 17.09.2018. 

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. 37 situovanom v nadstavbe na 7.
nadzemnom podlaží v bytovom dome s.č. 2473 na ul. A.Jiráska v obci Lučenec bol
zistený na základe poskytnutého znaleckého posudku  a je zakreslený v prílohe
znaleckého posudku. 

Doklady o veku nehnuteľnosti sa nezachovali. Podľa potvrdenia Mesta Lučenec bol
bytový dom súp.č. 2473 daný doužívania v roku 1974. V roku 2008 sa na bytovom
dome vykonala rekonštrukcia v podobe nadstavby siedmeho nadzemného podlažia a
rekonštrukcie sedlovej strechy. Bytový dom je kompletne  zateplený, plastové
okná, nové bytové jadrá, nové WC a kúpeľne. Byt č. 37 je nový moderný byt
nachádzajúci  sa  v  nadstavbe  bytového  domu.   Opotrebenie  bude  stanovené
analytickou metódou.  

e)  Údaje  katastra  nehnuteľností,  porovnanie  súladu  popisných  a  geodetických  údajov  katastra
nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:
Byt č. 37 a bytový dom súp. č. 2473 je zapísaný na výpise z KN z LV č. 10348,
ktorý vyhotovil Okresný úrad Lučenec, Katastrálny odbor dňa 16.09.2018. Bytový
dom  súp.  č.  2473  na  parc.  č.  6030  je  zakreslený  na  aktuálnej  kópii  z
katastrálnej mapy pre obec a k.ú. Lučenec, ktorú vyhotovil Okresný úrad Lučenec,
Katastrálny odbor dňa 04.06.2018.

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:

 1. Byt č. 37 v bytovom dome s. č. 2473
 2. Pozemok parc.č. 6026/5 v podieli 89/2031
 3. Pozemok parc.č. 6027/4 v podieli 89/2031
 4. Pozemok parc.č. 6030 v podieli 89/2031

 

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

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTY

2.1.1 Byt č. 37  v byt. dome s. č. 2473

POPIS

Zatriedenie podľa JKSO s prevodníkom na klasifikáciu stavieb KS:

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

Opotrebenie je stanovené analytickou metódou. 

Popis bytového domu:
Bytový dom súp. číslo 2473 situovaný na parcele č. 6030 na ul. A.Jiráska v
okrajovej časti obce Lučenec. Jedná sa o 7. podlažný bytový dom so siedmimi
nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je technické, 2. až 7. nadzemné
podlažie je obytné. Je to murovaný bytový dom postavený v roku 1974 s dvomi
vchodmi. Dom je založený na betónových základových pásoch s izoláciou proti
zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie murované, strecha sedlová s krytinou zo
škridloplechu,  stropy  rovné  panelové.  Vonkajšie  omietky  stierkové,  vnútorné
omietky vyspravené sadrokartónom. Schody železobetónové s povrchom z PVC. Dvere
vchodové plastové, okná plastové. Povrchy podláh na chodbách betónové a PVC.
Vykurovanie z centrálnej kotolne, byty v nadstavbe samostatným kotlom na plyn.
Elektroinštalácia svetelná aj motorická, bleskozvod, vnútorný rozvod vodovou v
plastových rúrkach, rozvod teplej a studenej vody, vnútorná kanalizácia zvislé
rozvody  plastové,  rozvod  zemného  plynu,  ohrev  TÚV  centrálny,  v  nadstavbe
samostatným kotlom na plyn, vybavenie kuchýň plynové sporáky, vnútorné sociálne
zariadenia bežné, bezbariérový výťah, inštalačné jadrá murované z tvárnic. Na
bytovom dome sa zrealizovala v roku 2008 nadstavba siedmeho nadzemného podlažia
a sedlová strecha. Bytový dom je kompletne zateplený, plastové okná, nové bytové
jadrá, nové WC a kúpeľne. Byt č. 37 sa nachádza na 7. nadzemnom podlaží v
nadstavbe bytového  domu.
Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1974. Vek bytového domu 2018 - 1974 = 44
rokov.

Popis bytu:
Byt  č.  37  pozostáva  zo  štyroch  obytných  miestností  a   príslušenstva.
Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a  pivnica č. 37 situovaná
na  1.NP  bytového  domu.  Ide  o  nový  moderný  byt  v  nadstavbe  bytového  domu.
Vnútorné povrchy stien sú zrealizované zo sádrokartónu, stena v obývacej izbe je
obložená umelým fasádnym kameňom. Dvere v drevenej zárubni plné aj zasklené,
okná plastové. Podlahy v izbách plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach
keramická  dlažba.  Radiátory  oceľové  panelové,  bytové  jadro  z  pórobetónu  s
keramickým obkladom. Rozvody studenej a teplej vody v byte, zdrojom TÚV aj aj
tepla je kotol na plyn umiestnený v malej miestnosti prístupnej z chodby, kde sa
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nachádza aj plynomer. V kuchyni je sporák s keramickou platňou, smaltovaný drez.
Vykurovanie ústredné s vlastným kotlom. Vnútorný rozvod vodovodu z plastových
rúrok, vnútorná kanalizácia zvislé rozvody plastové. 
Vnútorné  vybavenie:  umývadlo,  smaltovaná  vaňa,  záchod  splachovací,  vnútorné
batérie v kúpeľni 1 ks páková nerezová so sprchou, nad umývadlom a v kuchyni
nerezová páková

Bytový dom a byt sú v dobrom technickom stave a po celkovej rekonštrukcii.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú  vodu, vodovodné,
kanalizačné,  elektrické,  teplovodné,  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 v dome t. j. podiel 89/2031 - in.

Spoločné zariadenia domu sú: - práčovňa, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty,
sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné, teplovodné,
teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne  prípojky a to i v prípade ak sú
umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je byt umiestnený.

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

Podlahová plocha bytu podľa výpisu z LV č.10348 zo dňa 16.09.2018 je 89,00 m2.

Skutočne nameraná podlahová plocha bytu: 4,911 x 1,37 + 1,355 x 1,93 + 2,393 x2,721 +
0,895 x 0,786 + 1,518 x 2,510 + 4,457 x 5,221 + 3,382 x 5,343 + 3,38 x 3,802 +
3,342 x 3,802 + 0,80 x 1,216 = 88,24 m2

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 5 Domy obytnéé  nétypovéé
KS: 112 2 Ťrojbytovéé  a viacbytovéé  budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA

 Vypocčíétanaé  podlahovaé  plocha                              88,24 m2

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

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

Koeficient konštrukcie: kK = 0,939 (murovanaé  z téhaé l, tvaé rnic, blokov)
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kČÚ = 2,435
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00
Počet izieb: 4

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo Názov
Cenový  podiel
RU [%] cpi

Koef.  štand.
ksi

Úprava
podielu  cpi *
ksi

Cenový  podiel
hodnotenej
stavby [%]

Spoločné priestory
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1 Zaéklady vraé t. zémnyéch praé c 5,00 1,00 5,00 4,16

2 Zvisléé  konsčtrukcié 18,00 1,00 18,00 15,00

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,65

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,49

5 Zastrésčénié béz krytiny 5,00 1,50 7,50 6,24

6 Krytina stréchy 2,00 1,50 3,00 2,49

7 Klampiarské konsčtrukcié 1,00 1,00 1,00 0,83

8 ÚÚ pravy vonk. povrchov 3,00 1,90 5,70 4,74

9 ÚÚ pravy vnué t. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,66

10 Vnué tornéé  kér. obklady 0,50 1,00 0,50 0,42

11 Dvéré 0,50 1,30 0,65 0,54

12 Oknaé 5,00 1,50 7,50 6,24

13 Povrchy podlaéh 0,50 1,10 0,55 0,46

14 Vykurovanié 2,50 1,00 2,50 2,08

15 Eléktroinsčtalaé cia 2,00 1,00 2,00 1,66

16 Bléskozvod 1,00 1,00 1,00 0,83

17 Vnué tornyé  vodovod 2,00 1,00 2,00 1,66

18 Vnué tornaé  kanalizaé cia 2,00 1,00 2,00 1,66

19 Vnué tornyé  plynovod 1,00 1,00 1,00 0,83

20 Vyéťahy 2,00 1,00 2,00 1,66

21 Ostatnéé 2,00 1,20 2,40 2,00

Zariadenie bytu

22 ÚÚ pravy vnué t. povrchov 4,00 1,50 6,00 4,99

23 Vnué tornéé  kér. obklady 1,00 1,50 1,50 1,25

24 Dvéré 2,00 1,30 2,60 2,16

25 Povrchy podlaéh 2,50 1,30 3,25 2,70

26 Vykurovanié 2,50 1,40 3,50 2,91

27 Eléktroinsčtalaé cia 3,00 1,00 3,00 2,49

28 Vnué tornyé  vodovod 1,00 1,00 1,00 0,83

29 Vnué tornaé  kanalizaé cia 1,00 1,00 1,00 0,83

30 Vnué tornyé  plynovod 0,50 1,00 0,50 0,42

31 Ohrév tépléj vody 2,00 1,30 2,60 2,16

32 Vybavénié kuchyénč 2,00 1,50 3,00 2,49

33 Vnué t.hyg.zariad.vraé tané WČ 4,00 1,50 6,00 4,99

34 Bytovéé  jadro béz rozvodov 4,00 1,50 6,00 4,99

35 Ostatnéé 2,50 1,20 3,00 2,49

Spolu 100,00 120,25 100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: kV = 120,25 / 100 = 1,2025
Východisková hodnota na MJ: VH = RÚ * kČÚ * kK * kV * kM [€/m2 ]

VH = 325,30 €/m2 * 2,435 * 0,939 * 1,2025 * 1,00
VH = 894,40 €/m2

TECHNICKÝ STAV

Vyépocčét opotrébénia analytickou métoé dou

Číslo Názov Cenový
podiel [%]

Rok
užívania

Životnosť Vek Opotrebenie
[%]

1 Zaéklady vraé t. zémnyéch praé c 4,16 1974 160 44 1,14
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2 Zvisléé  konsčtrukcié 15,00 1974 120 44 5,50

3 Stropy 6,65 1974 120 44 2,44

4 Schody 2,49 1974 120 44 0,91

5 Zastrésčénié béz krytiny 6,24 1974 120 44 2,29

6 Krytina stréchy 2,49 2008 50 10 0,50

7 Klampiarské konsčtrukcié 0,83 2008 40 10 0,21

8 ÚÚ pravy vonk. povrchov 4,74 2008 40 10 1,19

9 ÚÚ pravy vnué t. povrchov 1,66 2008 60 10 0,28

10 Vnué tornéé  kér. obklady 0,42 2008 40 10 0,11

11 Dvéré 0,54 2008 60 10 0,09

12 Oknaé 6,24 2008 50 10 1,25

13 Povrchy podlaéh 0,46 2008 50 10 0,09

14 Vykurovanié 2,08 2008 50 10 0,42

15 Eléktroinsčtalaé cia 1,66 2008 50 10 0,33

16 Bléskozvod 0,83 2008 50 10 0,17

17 Vnué tornyé  vodovod 1,66 2008 50 10 0,33

18 Vnué tornaé  kanalizaé cia 1,66 2008 60 10 0,28

19 Vnué tornyé  plynovod 0,83 2008 50 10 0,17

20 Vyéťahy 1,66 2008 50 10 0,33

21 Ostatnéé 2,00 1974 50 44 1,76

22 ÚÚ pravy vnué t. povrchov 4,99 2008 50 10 1,00

23 Vnué tornéé  kér. obklady 1,25 2008 40 10 0,31

24 Dvéré 2,16 2008 40 10 0,54

25 Povrchy podlaéh 2,70 2008 30 10 0,90

26 Vykurovanié 2,91 2008 40 10 0,73

27 Eléktroinsčtalaé cia 2,49 2008 50 10 0,50

28 Vnué tornyé  vodovod 0,83 2008 40 10 0,21

29 Vnué tornaé  kanalizaé cia 0,83 2008 60 10 0,14

30 Vnué tornyé  plynovod 0,42 2008 50 10 0,08

31 Ohrév tépléj vody 2,16 2008 40 10 0,54

32 Vybavénié kuchyénč 2,49 2008 30 10 0,83

33 Vnué t.hyg.zariad.vraé tané WČ 4,99 2008 40 10 1,25

34 Bytovéé  jadro béz rozvodov 4,99 2008 50 10 1,00

35 Ostatnéé 2,49 2008 30 10 0,83

Opotrebenie 28,65% 

Technický stav 71,35%

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Vyéchodiskovaé  hodnota 894,40 €/m2 * 88,24m2 78 921,86

Ťéchnickaé  hodnota 71,35% z 78 921,86 € 56 310,75

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
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mestom, ktoré je spoločenským a hospodárskym centrom regiónu. Nehnuteľnosť je
situovaná na kraji obce na ul. A.Jiráska, ktorá je v blízkosti centra mesta.
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  severozápad  a  juhovýchod.  Okolie
bytového domu tvorí zástavba bytových domov, detských ihrísk, zelene. 

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
- 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. 10348

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 obec a nehnuteľnosť nachádza, stanovujem priemerný koeficient predajnosti na
hodnotu 0,45, ktorý zodpovedá priemernému pomeru všeobecnej a technickej hodnoty
nehnuteľností daného typu v danom čase v tejto lokalite. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,45
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda Výpočet Hodnota

I. triéda III. triéda + 200 % = (0,450 + 0,900) 1,350

II. triéda Áritmétickyé  priémér I. a III. triédy 0,900

III. triéda Priémérnyé  koéficiént 0,450

IV. triéda Áritmétickyé  priémér V. a III. triédy 0,248
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V. triéda III. triéda - 90 % = (0,450 - 0,405) 0,045

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis Trieda kPDI
Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku

dopyt v porovnaníé s ponukou  jé v rovnovaéhé III. 0,450 10 4,50

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

cčasti obcé vhodnéé  k byévaniu, bézčnéé  síédliskaé III. 0,450 30 13,50

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu

néhnutéľnosť névyzčadujé opravu, lén bézčnué  ué drzčbu II. 0,900 7 6,30

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu

objékty pré byévanié, sčport, rékréaéciu, parky a pod. I. 1,350 5 6,75

5 Príslušenstvo bytového domu
praé cčovnč a,  susč iarénč ,  kocčikaé rénč ,  miéstnosť pré bicyklé,  vlastnaé
kotolnč a  alébo  vyéménníékovaé  stanica,  vyéťah  obchody  v
príézémnéj cčasti

II. 0,900 6 5,40

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu
kompléxné rékonsčtruovanyé  byt s nadsčtandardnyém vybavéníém,
alébo v novostavbé s nadsčtandardnyém vybavéníém

I. 1,350 10 13,50

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti 
dostatocčnaé  ponuka  pracovnyéch  mozčnostíé  v  dosahu  dopravy,
nézaméstnanosť do 10 %

II. 0,900 8 7,20

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
vysokaé  hustota obyvatéľstva v síédlisku -  obytnéé  domy do 48
bytov

III. 0,450 6 2,70

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
oriéntaé cia obytnyéch  miéstnostíé  cčiastocčné vhodnaé  a  cčiastocčné
névhodnaé

III. 0,450 5 2,25

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome

byt na príézémíé, alébo na 7 a vysčsčom podlazč íé III. 0,450 9 4,05

11 Počet bytov vo vchode - v bloku

pocčét bytov vo vchodé: do 48 bytov IV. 0,248 7 1,74

12 Doprava v okolí bytového domu
zčéléznica, autobus, miéstna doprava, taxisluzčba - v dosahu do
5 minué t

I. 1,350 7 9,45

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
posčta,  banka,  sčkola,  sčkoô lka,  jaslé,  némocnica,  divadlo,
komplétnaé  siéť obchodov a sluzč iéb

I. 1,350 6 8,10

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu

lés, vodnaé  naédrzč , park, vo vzdialénosti do 1000 m III. 0,450 4 1,80

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

tichéé  prostrédié - béz posčkodénia ovzdusčia, vodnyéch tokov I. 1,350 5 6,75

16 Názor znalca

dobryé  byt II. 0,900 20 18,00

Spolu 145 111,99

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV

Názov Výpočet Hodnota

Koéficiént polohovéj diférénciaé cié kPD = 111,99/ 145 0,772

Vsčéobécnaé  hodnota VSČHB = ŤH * kPD = 56 310,75 € * 0,772 43 471,90 €
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3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS
Pozemok parc. č. 6030 je vedený na výpise z LV č. 10348 ako zastavané plochy a
nádvoria v zastavanom území obce Lučenec. Zastavaný je bytovým domom súp.č.
2473. Pozemok parc. č. 6026/5 je vedený na výpise z LV č. 10348 ako zastavané
plochy a nádvoria a tvorí prístupovú spevnenú plochu k bytovému domu súp.č.
2473. Pozemok parc.č. č. 6027/4 je priľahlým pozemkom a tvorí okolie bytového
domu. Prístup k pozemkom je po miestnej spevnenej komunikácii. V mieste je
možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Obec Lučenec je okresné mesto s
počtom obyvateľom 26 000. Pozemok je situovaný na rovinatom pozemku. Okolie
pozemkov tvorí zástavba bytových domov. 

Parcela Druh pozemku Vzorec
Spolu
výmera
[m2]

Podiel
Výmera
podielu
[m2]

6026/5 zastavanéé  plochy a naédvoria 207 207,00 89/2031 9,07

6027/4 zastavanéé  plochy a naédvoria 704 704,00 89/2031 30,85

6030 zastavanéé  plochy a naédvoria 436 436,00 89/2031 19,11
Spolu
výmera  

1 347,00 59,03

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

Označenie  a  názov
koeficientu

Hodnotenie
Hodnota
koeficient
u

kS

koéficiént  vsčéobécnéj
situaé cié

4. céntraé  miést od 10 000 do 50 000 obyvatéľov, obytnéé  zoé ny miést nad 50
000 obyvatéľov, obytnéé  zoé ny samostatnyéch obcíé v dosahu miést nad 50 000
obyvatéľov,  prédnostnéé  oblasti  vilovyéch  alébo  rodinnyéch  domov v céntré  i
mimo  céntra  mésta,  oblasti  rékréacčnyéch  staviéb  v  doô lézč ityéch  céntraé ch
turistickéého  ruchu,  priémyslovéé  a  poľnohospodaé rské oblasti  miést  nad  50
000 obyvatéľov

1,30

kV

koéficiént inténzity vyuzč itia

6.  -   rodinnéé  domy,  bytovéé  domy  a  ostatnéé  stavby  na  byévanié  s
nadsčtandardnyém  vybavéníém,
-  nébytovéé  stavby pré priémysél,  dopravu,  sčkolstvo,  zdravotníéctvo,  sčport  s
nadsčtandardnyém  vybavéníém,
- nébytovéé  budovy pré obchod, administratíévu, ubytovanié, kultué ru s nizčsč íém
sčtandardom vybavénia

1,05

kD

koéficiént  dopravnyéch
vzťahov

4. pozémky v méstaé ch s mozčnosťou vyuzč itia méstskéj hromadnéj dopravy 1,00

kF

koéficiént  funkcčnéého
vyuzč itia ué zémia

3. plochy obytnyéch a rékréacčnyéch ué zémíé (obytnaé  alébo rékréacčnaé  poloha) 1,30

kI

koéficiént  téchnickéj
infrasčtruktué ry pozémku

4.  véľmi  dobraé  vybavénosť  (mozčnosť  napojénia  na  viac  ako  tri  druhy
véréjnyéch siétíé) 1,30

kZ

koéficiént  povysčujué cich
faktorov

3. pozémky s vyérazné zvyésčényém zaéujmom o kué pu, ak to nébolo zohľadnénéé  v
zvyésčénéj vyéchodiskovéj hodnoté

1,80

kR 0. névyskytujé sa 1,00
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koéficiént  rédukujué cich
faktorov

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet Hodnota

Koéficiént polohovéj diférénciaé cié kPD = 1,30 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,30 * 1,80 *
1,00

4,1523

Jédnotkovaé  hodnota pozémku VSČHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 4,1523 41,36 €/m2

Vsčéobécnaé  hodnota pozémku v célosti VSČHPOZ = M * VSČHMJ = 1 347,00 m2 * 41,36 €/m2 55 711,92 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

Názov Výpočet Všeobecná  hodnota
pozemku v celosti [€]

parcéla cč. 6026/5 207,00 m2 * 41,36 €/m2 * 89 / 2031 375,17

parcéla cč. 6027/4 704,00 m2 * 41,36 €/m2 * 89 / 2031 1 275,95

parcéla cč. 6030 436,00 m2 * 41,36 €/m2 * 89 / 2031 790,22

Spolu 2 441,34

III. ZÁÚVER
1. OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Otázky zadávateľa
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 37 v bytovom dome č.s.
2473 na parc. CKN č. 6030 a pozemkami parc. CKN č. 6026/5, 6027/4 a 6030, obec
Lučenec, okres Lučenec. 

2. Odpovede na otázky
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v
prílohe č. 3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v
znení vyhlášky č. 213/2017 Z.z. 

13
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2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€]

Stavby

Byt cč. 37  v byt. domé s. cč. 2473 1/1 43 471,90

Pozemky

 Pozémok v ZÚÚ O  - parc. cč. 6026/5 (9,07  m2) 89/2031 375,17

 Pozémok v ZÚÚ O  - parc. cč. 6027/4 (30,85  m2) 89/2031 1 275,95

 Pozémok v ZÚÚ O  - parc. cč. 6030 (19,11  m2) 89/2031 790,22

Spolu pozemky (59,03 m2) 2 441,34

Všeobecná hodnota celkom 45 913,24

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 45 900,00

Slovom: Štyridsaťpäťtisícdeväťsto Eur

V o Véľkom Krtíésč i,  dnč a 25.9.2018

                                                                                                                                                        Ing. Mariaén Novotnyé
                                                                                                                                                                       znaléc
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IV. PRIÚLOHY

- objednávka DD 61-2018 zo dňa 24.08.2018
- výpis z KN z LV č. 10348 zo dňa 16.09.2018                            2xA4
- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 04.06.2018
- potvrdenie o veku bytového domu
- pôdorys bytu M 1:100   
- fotodokumentácia nehnuteľnosti                                        2xA4
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V. ZNÁLEČKÁÚ  DOLOZČ KÁ
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