Znalec: Ing. Peter Hudec, Palárikova 11, 911 01 Trenčín
Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č.17, 917 01 Trnava
Číslo (spisu) objednávky: písomná DD 88-2018 zo dňa 25.07.2018

ZNALECKÝ POSUDOK
číslo: 155/2018
Vo veci:
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5
vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6
sklad oleja súpisné č. 509 postavený na parcele č. 29/9
sklad súpisné číslo 510 postavený na parcele č. 29/10
sklad súpisné číslo 511 postavený na parcele č. 29/11
podlahový sklad súpisné číslo 512 postavený na parcele č. 29/1
a pozemkov KN-C parc.č. 29/1, p.č.29/5, p.č. 29/6, p.č. 29/7, p.č.29/8, p.č.29/9, p.č.29/10,
p.č. 29/11, p.č.29/12, p.č.29/13 a p.č.29/14 v katastrálnom území Kovarce, za účelom výkonu
záložného práva formou vykonania dobrovoľnej dražby.

Počet strán ( z toho príloh ): 61/18
Počet vyhotovení: 5

I. ÚVOD
1. Úloha znalca (podľa uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, číslo uznesenia)
a predmet znaleckého skúmania:
Stanoviť všeobecnú hodnotu stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5
vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6
sklad oleja súpisné č. 509 postavený na parcele č. 29/9
sklad súpisné číslo 510 postavený na parcele č. 29/10
sklad súpisné číslo 511 postavený na parcele č. 29/11
podlahový sklad súpisné číslo 512 postavený na parcele č. 29/1
a pozemkov KN-C parc.č. 29/1, p.č.29/5, p.č. 29/6, p.č. 29/7, p.č.29/8, p.č.29/9, p.č.29/10, p.č. 29/11,
p.č.29/12, p.č.29/13 a p.č.29/14 v katastrálnom území Kovarce, za účelom výkonu záložného práva
formou vykonania dobrovoľnej dražby, obec Kovbarce, okres Topolčany.
2. Účel znaleckého posudku: za účelom výkonu záložného práva formou vykonania dobrovoľnej
dražby.
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického
stavu): 14.08.2018
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 26.08.2018
5. Podklady na vypracovanie posudku :
5.a Podklady dodané zadávateľom :
-Písomná objednávka DD 88-2018, zo dňa: 25.07.2018.
-Znalecký posudok č.87/2017 vypracovaný znalcom Ing. Andrej Gálik zo dňa 20.5.2017.
5.b Podklady získané znalcom :
-Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č.626, katastrálne územie Kovarce, obec
Kovarce, okres Topolčany, zo dňa 25.08.2018, vytvorený cez katastrálny portál.
-Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 25.augusta 2018, katastrálne
územie Kovarce, obec Kovarce, okres Topolčany.
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností a porovnanie predloženej právnej
dokumentácie so skutkovým stavom.
Fotodokumentácia.
6. Použité právne predpisy a literutúra:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
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)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných
objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa
použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov).
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Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
a) Definície pojmov
Všeobecná hodnota (VŠH)
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v
podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s
patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou
pohnútkou.
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty.
Východisková hodnota stavieb (VH)
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.
Technická hodnota stavieb (TH)
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu
zodpovedajúcu výške opotrebovania.
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.
b) Definície použitých postupov
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike
výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej
úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok
2018.
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou / analytickou metódou.
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy:
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný
súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný
priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti
porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),
 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je
založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa
vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia
alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s
následným predajom),
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 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu
polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu).
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy:
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný
súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s
prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku),
 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa
vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia),
 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu
polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov).
8. Osobité požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené.
.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Pre stanovenie VŠH bola použitá metóda polohovej diferenciácie aj kombinovaná metóda.
Kombinované metóda nebola vybratá ako vhodná metóda pre stanovenie VŠH stavieb vzhľadom na
vysokú technickú hodnotu a nízku výnosovú hodnotu stavieb, ktorá vyplýva z ich technického stavu.
Pre stanovenie VŠH stavieb bola znalcom vybratá ako najvhodnejšia metóda polohovej
diferenciácie, ktorá najviac odzrkadľuje technický stav stavieb s prihliadnutím na predajnosť
porovnateľných nehnuteľností predávaných v lokalite. Kombinovaná metóda vyjadruje ekonomické
možnosti využitia stavieb.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).. Koeficient
cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2.
štvrťrok 2018 - 2,438.
Metóda polohovej diferenciácie
Metóda vychádza zo základného vzťahu:
VŠHS = TH * kPD
[€],
kde:
TH
– technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,
kPD
– koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou
a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike
USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu
a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité
priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je
hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná
priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú
nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).
Kombinovaná metóda
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah:
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VŠH S 

kde
HV
TH
a
b

a.HV  b.T H
[€]
ab

–
–
–
–

výnosová hodnota stavieb [€],
technická hodnota stavieb [€],
váha výnosovej hodnoty [–],
váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–].

Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z pozemkov. V prípadoch, keď sa
výnosová hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla
platí: a = b = 1. V ostatných prípadoch platí: a > b.
Metóda porovnávania
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty
metódou porovnávania je podľa vzťahu:
VŠHS = M . VŠHMJ [€]
kde
M
- počet merných jednotiek hodnotenej stavby,
VŠHMJ
- priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m 2.
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha,
dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.
Hlavné faktory porovnávania:
a)
ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),
b)
polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.),
c)
konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.).
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych
okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho
alebo kupujúceho a pod).
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu:
VŠHPOZ = M * (VHMJ * kPD)
[€],
kde

M
VHMJ
kPD

- počet merných jednotiek (výmera pozemku),
- východisková hodnota na 1 m2 pozemku
- koeficient polohovej diferenciácie

Metóda porovnávania
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty
metódou porovnávania je podľa vzťahu:
VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€]
kde
M
- výmera hodnoteného pozemku v m2,
VŠHMJ
- priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2.
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti
porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku.
Hlavné faktory porovnávania:
1) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),
2) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.),
3) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a
kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.).
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Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych
okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho
alebo kupujúceho a pod).
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo
neobmedzeného obdobia podľa vzťahu
VŠH POZ 

OZ
k

[€]

kde
OZ – odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom
hospodárení formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v
odôvodnených prípadoch použiť disponibilný výnos z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby.
Stanoví sa ako rozdiel hrubého výnosu a nákladov [€/rok],
k
– úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera
zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č.626 v k.ú. Kovarce. V
popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne:
List vlastníctva č.: 626, zo dňa: 25.08.2018
Vydaný: vytvorený cez katastrálny portál
Vlastníci nehnuteľností a ich podiely :
A. Majetková podstata:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parc.č. 29/1
Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/5
Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/6 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/7 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/8
Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/9 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/10 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/11 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/12 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/13 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
Parc.č. 29/13 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere

2368
36
10
20
17
91
277
377
264
83
432

um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1
um. pozemku 1

Umiestnenie pozemku:
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo: 505
Súpisné číslo: 506
Súpisné číslo: 507
Súpisné číslo: 508
Súpisné číslo: 509
Súpisné číslo: 510
Súpisné číslo: 511
Súpisné číslo: 512

na parcele číslo: 29/5
na parcele číslo: 29/6
na parcele číslo: 29/7
na parcele číslo: 29/8
na parcele číslo: 29/9
na parcele číslo: 29/10
na parcele číslo: 29/11
na parcele číslo: 29/12

druh stavby: 14- kancelária
druh stavby: 14- vážnica
druh stavby: 14- sušiareň
druh stavby: 14- chladiareň
druh stavby: 14- sklad oleja
druh stavby: 14- sklad
druh stavby: 14- sklad
druh stavby: 14- podlahový sklad

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
3 MIKO - SK s.r.o, 956 15, Kovarce, č. 378, SR
spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Poznámka:
Poznamenáva sa doručenie upovedomenia o začatí exekúcie EX 2445/2013-7 zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosť: na parc. CKN č.:29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11,
29/12, 29/13, 29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č.
507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na
p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v podiele 1/1- vlast.- EÚ
Nové Zámky, JUDr. Ing. Štorek - P 158/14 - 52/14;
EX 249/2014-4 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v podiele 1/1- vlast.- EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Štorek - P 249/14 - 66/14;
Poznamenáva sa doručenie upovedomenia o začatí exekúcie Ex 4703/14 predajom nehnuteľností na
parc.CKN č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505
na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v podiele 1/1- .- EÚ Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský - P 5/15 - 5/15;
Poznámka:
-Poznamenáva sa doručenie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie Ex 198/14 zriadením
exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: na parc.CKN č.:29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6,
sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad
s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ
Topoľčany, JUDr. Zuzana Kubešová - P 379/14-98/14;
Poznámka:
-Poznamenáva sa doručenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva ( V 3518/08, V 1667/13)
formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosť na parc.CKN č.: 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6,
sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č.
29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na
parc.č. 29/12č., Slovenská sporiteľňa a.s., IČO: 00151653, Bratislava,- P 26/17 - 25/17;
Poznámka:
-Poznamenáva sa doručenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe DD PSO056/17, dražobník: Platiť sa
oplatí s.r.o., Bratislava - na par.CKN č.: 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13,
29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č.
29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č.
29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12č , dátum konania
dražby: 25.07.2017 - P 275/2017 -233/2017;
Titul nadobudnutia:
Kúpna zmluva V 3499/08-189/08;
C. Ťarchy:
Por.č.:
Zál.právo v prospech Slovenská sporiteľňa,.a.s.Tomášiková 48, Bratislava IČO 00 151 653 na
parc.č.29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14,kancelária s.č.505 na p.č.29/5,
vážnica s.č.506 na p.č.29/6,sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na
p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12,podľa zmluvy č.0263912343/2008-V 3518/2008-9/09;
Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa,.a.s.,Bratislava IČO 00 151 653 na parc. CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby: kancelária s.č.505 na
p.č.29/5, vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12,podľa záložnej zmluvy-V 1667/13-99/13;
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Exekučné záložné právo EX 5739/2013-15 na parc.CKN č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,
29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6,
sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad
s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ
Bratislava, JUDr. Ivan Lutter - Z 4105/13-29/14;
-Exekučné záložné právo EX 249/2014-5 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - Z 1096/14 - 74/14;
-Exekučné záložné právo Ex 198/14 na parc.CKN č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,
29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6,
sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad
s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ
Topoľčany, JUDr. Zuzana Kubešová - Z 1634/14 - 117/14;
-Exekučné záložné právo EX 3731/2014-16 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Bratislava, JUDr. Ivan Luter - Z 2551/14 - 156/14;
-Exekučné záložné právo EX 1149/2014-5 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - Z 2865/14 - 177/14;
-Exekučné záložné právo EX 1272/2014-5 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - Z 2871/14 - 178/14;
-Exekučné záložné právo EX 1703/2014-6 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Štorek - Z 3983/14 - 215/14;
-Exekučné záložné právo EX 638/2014-33 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 1176/15 - 106/15;
-Exekučné záložné právo EX 586/2014-33 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 1177/15 - 107/15;
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-Exekučné záložné právo EX 51/2015-34 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 1219/15 - 109/15;
-Exekučné záložné právo EX 178/2015-24 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 2440/15 - 293/15;
-Exekučné záložné právo EX 384/2015 na parc.CKN č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,
29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6,
sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad
s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ
Topoľčany, JUDr. Július Rosina - Z 3149/15 - 393/15;
-Daňové záložné právo na základe Rozhodnutia DÚ Nitra, číslo: 21436370/2015, na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na
p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad
s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ Topoľčany, JUDr. Július Rosina - Z 3149/15 - 393/15;
-Daňové záložné právo na základe Rozhodnutia DÚ Nitra, číslo: 21436370/2015, vyk. 22.12.2015,
právopl. 7.1.2016 na parc.CKNč..:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14,
stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7,
chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511
na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - Z 105/2016 - 48/16;
Exekučné záložné právo EX 424/2015 na parc.CKN č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,
29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6,
sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad
s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ
Sereď, JUDr. Tomáš Vranovič - Z 3880/16 - 473/16;
Exekučný príkaz EX 244/2017-5 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8,
29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č.
29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja
s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový
sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 - EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing.. Jozef Štorek - Z 1489/2017 - 120/2017;
Exekučný príkaz EX 930/2017-21 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8,
29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č.
29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na
parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 - EÚ Trenčín, JUDr. Jozef Augustín PhD., - Z 1893/2017 - 173/2017;
3 Exekučný príkaz Ex 2080/2015 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8,
29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5, vážnica s.č. 506 na parc.č.
29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na
parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 (Exek. úrad Nové Zámky, Judr. Ing. Jozef Štorek )-Z 520/16-106/16;ň
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3 Exekučný príkaz EX 666/2016 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8,
29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5, vážnica s.č. 506 na parc.č.
29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na
parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 - EÚ Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát - Z 1739/16-238/16;
3 Exekučný príkaz EX 1146/2016-16 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7,
29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na
parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja
s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový
sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 - EÚ Žilina, JUDr. Ing.. Pavol Malík - Z 4646/16-550/16;
3 Daňové záložné právo v prosech DÚ Nitra na základe rozhodnutia č.: 101108247/2017, vykon.
02.06.2017, právopl. 19.06.2017 na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12,
29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na
parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na
aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 - Z 2365/2017
- 262/2017;
3- Exekučné záložné právo podľa: exekučný príkaz EX 1362/2017 na nehnuteľnosti : par. CKN č.:
29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č.
29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č.
29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č.
29/11, podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 v 1/1, EÚ Trnava, Mgr. Dušan Čerešňa - Z
2720/2017 - 286/2017;
3- Exekučný príkaz EX 901/2017-22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : par.
CKN č.: 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na
parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na
parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na
parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 v 1/1, EÚ Trenčín, JUDr. Jozef Augustín, PhD. - Z
3084/2017/2017 - 315/2017;
Iné údaje:
GP 236-312-98;LV č.621-44/01;
Žiadosť o zmenu údajov Z 1965/06-115/06;
- Z 2300/13-122/13;
- Z 2486/14 - 151/14;
- Z 3757/2017 - 365/2017;
- Z 3758/2017 - 366/2017;
- Z 1202/2018 - 130/2018;
- Z 1203/2018 - 131/2018
- Z 1204/2018 - 132/2018;
- Z 1205/2018 - 133/2018;
- Z 1206/2018 - 134/2018;

Poznámka:
Bez zápisu.
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa: 14.08.2018 za účasti nájomníka
prevádzkujúceho prevádzku Stavebnín v predmetnom areáli. Zástupca vlastníka, pán Kováčik, bol
telefonicky kontaktovaný, avšak na obhliadku sa nedostavil.
Zameranie vykonané dňa: 14.08.2018.
Fotodokumentácia vyhotovená dňa: 14.08.2018.
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d) Technická dokumentácia:
Projektová dokumentácia bola znalcovi k vypracovaniu znaleckého posudku predložená v rozsahu
Znaleckého posudku č.87/2017, ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Andrej Gálik zo dňa 20.5.2017.
Skutkový stav bol zistený meraním a je zakreslený v prílohách znaleckého posudku.
e) Údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra
nehnuteľností so zisteným skutočným stavom:
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným
stavom:
-stavba kancelárie s.č.505 je zanesená do evidencie katastra nehnuteľností, do jeho grafickej
a popisnej časti (katastrálna mapa a list vlastníctva) v súlade so skutkovým stavom
-stavba vážnice s.č.506 je zanesená do evidencie katastra nehnuteľností, do jeho grafickej a popisnej
časti (katastrálna mapa a list vlastníctva) v súlade so skutkovým stavom
-stavba skladu olejov s.č.509 je zanesená do evidencie katastra nehnuteľností, do jeho grafickej
a popisnej časti (katastrálna mapa a list vlastníctva) v súlade so skutkovým stavom
-stavba skladu s.č.510 je zanesená do evidencie katastra nehnuteľností, do jeho grafickej a popisnej
časti (katastrálna mapa a list vlastníctva) v súlade so skutkovým stavom
-stavba skladu s.č.511 je zanesená do evidencie katastra nehnuteľností, do jeho grafickej a popisnej
časti (katastrálna mapa a list vlastníctva) v súlade so skutkovým stavom
Zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra:
-stavba sušiarne s.č.507 evidovaná v katastri nehnuteľností na p.č. 209/7 je zanesená do evidencie
katastra nehnuteľností, do jeho grafickej a popisnej časti (katastrálna mapa a list vlastníctva).
Obhliadkou tento objekt nebol lokalizovaný a podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke bol objekt
odstránený.
-stavba chladiarne s.č.508 evidovaná v katastri nehnuteľností na p.č. 209/7 je zanesená do evidencie
katastra nehnuteľností, do jeho grafickej a popisnej časti (katastrálna mapa a list vlastníctva).
Obhliadkou tento objekt nebol lokalizovaný a podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke bol objekt
odstránený.
-stavba podlahového skladu s.č.512, ktorá je evidovaná na pozemku p.č. 29/12, je zanesená do
evidencie katastra nehnuteľností, do jeho grafickej a popisnej časti (katastrálna mapa a list
vlastníctva). V katastrálnej mape je objekt zanesený s rozmerom pozdĺžnej bočnej strane do 30m. Pri
miestnom šetrní bola zistená vnútorná podlahová dĺžka pozdĺžnej bočnej strany v úrovni 1.NP
36,78m. (pri hrúbke obvodových stien 1,20m a vnútornej deliacej steny 0,30m je to dĺžka do 39,50m)
Znalcom neboli zistené žiadne ďalšie rozdiely pri porovnaní popisných a geodetických údajov
katastra so skutkovým stavom.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
-kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5
-vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6
-sklad oleja súpisné č. 509 postavený na parcele č. 29/9
-sklad súpisné číslo 510 postavený na parcele č. 29/10
-sklad súpisné číslo 511 postavený na parcele č. 29/11
-podlahový sklad súpisné číslo 512 postavený na parcele č. 29/1ň
-pozemky KN-C parc.č. 29/1, p.č.29/5, p.č. 29/6, p.č. 29/7, p.č.29/8, p.č.29/9, p.č.29/10, p.č. 29/11,
p.č.29/12, p.č.29/13 a p.č.29/14 v katastrálnom území Kovarce
-ploty
-vonkajšie úpravy
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
-stavba sušiarne s.č.507 evidovaná v katastri nehnuteľností na p.č. 209/7 (objekt nebol pri obhliadke
lokalizovaný).
-stavba chladiarne s.č.508 evidovaná v katastri nehnuteľností na p.č. 209/7 (objekt nebol pri obhliadke
lokalizovaný).
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
Predmetné hodnotené objekty tvoria areál, ktorého objekty pôvodne boli súčasťou rozsiahlej usaelosti.
Jej zostávajúca časť je využívaná ako areál domova sociálnych služieb. Na základe Potvrdenie pre
stanovenie veku jednotlivých nehnuteľností vystavené Obecným úradom Kovarce zo dňa 7.8.2008
pod značkou 21/2008, ktoré je súčasťou predloženého Znaleckého posudku č.87/2017 a neprítomnosti
zástupcu vlastníka hodnotených objektov, veky jednotlivých nehnuteľností boli prevzaté z tohto
Znaleckého posudku.

2.1.1 Kancelária s.č.505 na p.č.29/5
Objekt kancelárie je situovaný pri vstupe do areálu a je súčasťou predného
oplotenia hodnoteného areálu. Objekt bol daný do užívania, pôvodná stavba, v
roku 1966 a bol využívaný ako vrátnica. Súčasným vlastníkom bol objekt
zmodernizovaný (časové obdobie modernizácie nebolo pri obhliadke
upresnené). Dispozične je objekt členený na dve kancelárie, kúpeľňu a wc.
Objekt je dispozične riešený v úrovni jedného nadzemného podlažia
s povalovým priestorom. Zastrešený je so sedlovou strechou s krytinou keramickou.
Nosné a deliace konštrukcie sú zrealizované tradičnou technológiou murovaním z tehlového muriva
o hrúbke celkovej 0,43m, Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným
podhľadom. Výplne okenných otvorov vrátane vstupných dverí sú tvorené plastovými profilmi
s izolačným sklom. Vnútorné povrchové úpravy stien sú tvorené omietkami vápennými hladkými
v kombinácii s keramickým obkladom stien. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená omietkou
na báze umelých zmesí kontaktného zatepľovacieho systému. Interiérové dvere sú hladké plné
v oceľových zárubniach. Nášlapná vrstva podlahovej konštrukcie je tvorená keramickou dlažbou.
Vykurovanie je lokálne kachľami na tuhé palivo. Ohrev teplej vody je zaveseným elektrickým
ohrievačom umiestneným v kancelárii č.2. Objekt je vybavený rozvodom vody, kanalizácie
a elektroinštalácie.
Vo wc je umiestnené samotné wc so spodnou nádržkou typu kombi. Steny sú v časti obložené
keramickým obkladom, podlaha keramická dlažba.
V kancelárii č.1 sú umiestnené krbové kachle na tuhé palivo, podlaha keramická dlažba.
V kancelárii č.2 je umiestnená kuchynská linka, ktorej súčasťou je nerezový kuchynský drez
s pákovou batériou a zavesený elektrický ohrievač teplej vody, podlaha je keramická dlažba.
Z hľadiska pôvodného využitia objektu ako vrátnica, objekt je hodnotený ako budova strážnic
a vrátnic. Z dôvodu prevedenej modernizácie opotrebenie objektu je stanovené analytickou metódou,
odborným odhadom znalca, so zohľadnením prevedenej modernizácie.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

801 65 budovy vrátnic, strážnic ( včítane závor )
1220 Budovy pre administratívu

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor [m3]

Výpočet
Základy
7,49*4,92*0,2

7,37

Vrchná stavba
7,49*4,92*3,20

117,92

Zastrešenie
4,92*2,35*0,5*7,49

43,30

Obstavaný priestor stavby celkom

168,59
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STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:

RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m3
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie

Číslo

Nadzemné

ZP [m2]

Výpočet ZP

1 36,85

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

Repr.

Výpočet výšky (h)

h [m]

36,85 Repr. 3,20

3,2

(36,85) / 1 = 36,85 m2
(36,85 * 3,2) / (36,85) = 3,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 36,85) = 1,5713
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

8,00

1,00

8,00

8,69

2

Zvislé konštrukcie

17,00

1,00

17,00

18,45

3

Stropy

9,00

1,00

9,00

9,77

4

Zastrešenie bez krytiny

7,00

1,00

7,00

7,60

5

Krytina strechy

2,00

1,00

2,00

2,17

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,09

7

Úpravy vnútorných povrchov

7,00

1,00

7,00

7,60

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,20

3,60

3,91

9

Vnútorné keramické obklady

2,00

1,00

2,00

2,17

10

Schody

3,00

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

3,00

1,00

3,00

3,26

12

Vráta

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Okná

5,00

1,00

5,00

5,43

14

Povrchy podláh

3,00

1,00

3,00

3,26

15

Vykurovanie

4,00

0,50

2,00

2,17

16

Elektroinštalácia

6,00

1,00

6,00

6,51

17

Bleskozvod

1,00

0,00

0,00

0,00

18

Vnútorný vodovod

3,00

1,00

3,00

3,26

19

Vnútorná kanalizácia

3,00

1,00

3,00

3,26

20

Vnútorný plynovod

1,00

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

2,00

1,00

2,00

2,17

22

Vybavenie kuchýň

0,00

1,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

3,00

0,50

1,50

1,63

24

Výťahy

1,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

6,00

1,00

6,00

6,51

-

-

Ďalšie konštrukcie
26

vybavenie kuchýň
Spolu

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:

100,00

kV = 92,10 / 100 = 0,9210
kCU = 2,458

13

1,00

1,09

92,10

100,00

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 93,01 €/m3 * 2,458 * 0,9210 * 1,5713 * 0,9563 * 0,939 * 0,95
VH = 282,2368 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia analytickou metódou
Číslo

Cenový
podiel [%]
8,69

Názov

Opotrebenie [%]

cpi*Oi/100

29,00

2,52

1

Základy vrát. zemných prác

2

Zvislé konštrukcie

18,45

37,00

6,83

3

Stropy

9,77

37,00

3,61

4

Zastrešenie bez krytiny

7,60

47,00

3,57

5

Krytina strechy

2,17

20,00

0,43

6

Klampiarske konštrukcie

1,09

20,00

0,22

7

Úpravy vnútorných povrchov

7,60

20,00

1,52

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,91

20,00

0,78

9

Vnútorné keramické obklady

2,17

20,00

0,43

10

Schody

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

3,26

20,00

0,65

12

Vráta

0,00

0,00

0,00

13

Okná

5,43

20,00

1,09

14

Povrchy podláh

3,26

20,00

0,65

15

Vykurovanie

2,17

20,00

0,43

16

Elektroinštalácia

6,51

20,00

1,30

17

Bleskozvod

0,00

0,00

0,00

18

Vnútorný vodovod

3,26

20,00

0,65

19

Vnútorná kanalizácia

3,26

20,00

0,65

20

Vnútorný plynovod

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

2,17

20,00

0,43

22

Vybavenie kuchýň

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

1,63

20,00

0,33

24

Výťahy

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

6,51

20,00

1,30

26

vybavenie kuchýň

1,09

52,00

0,57

Opotrebenie

27,96%

Technický stav

72,04%

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
3

3

Hodnota [€]

Východisková hodnota

282,2368 €/m * 168,59 m

47 582,30

Technická hodnota

72,04 % z 47 582,30 €

34 278,29
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2.1.2 Vážnica s.č.506 na p.č.29/6
V priestore za kanceláriou je situovaný objekt vážnice so samotnou váhou.
V priestore vážnice je umiestnená technologická časť váhy. Objekt vážnice
bol postavený v roku 1966. Dispozične je tvorený jednou miestnosťou
situovanou v úrovni jedného podlažia s pultovou strechou. Samotná strešná
krytina je tvorená azbesto cementovými vlnovkami.
Nosné konštrukcie sú zrealizované tradičnou technológiou murovaním
z tehlového muriva o hrúbke 0,20m. Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom s
rovným podhľadom. Výplne okenných otvorov sú tvorené jednoduchým oknom zo strany váhy
a dreveným s doskovým ostením. Vnútorné povrchové úpravy stien sú tvorené omietkami vápennými
hladkými. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená škrabaným brizolitom. Nášlapná vrstva
podlahovej konštrukcie je tvorená pvc. Objekt je vybavený elektrickým okruhom.
Z hľadiska charakteru objektu a jeho vybavenia je objekt hodnotený ako budova strážnic a vrátnic.
V náväznosti na vážnicu je vybudovaná mostová váha. Technologická jama pre váhu je vybudovaná z
monolit, betónu. Samotná váha je riešená z kovovej konštrukcie. Váha je hodnotená ako vonkajšia
úprava.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

801 69 budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné
1220 Budovy pre administratívu

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor [m3]

Výpočet
Základy
3,00*3,34*0,20

2,00

Vrchná stavba
3,00*3,34*3,14

31,46

Zastrešenie
3,0*0,62*0,50*3,34

3,11

Obstavaný priestor stavby celkom

36,57

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:

RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m3
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie
Nadzemné

Číslo

ZP [m2]

Výpočet ZP

1 3,00*3,34

Repr.

Výpočet výšky (h)

h [m]

10,02 Repr. 3,14

3,14

Priemerná zastavaná plocha:
(10,02) / 1 = 10,02 m2
Priemerná výška podlaží:
(10,02 * 3,14) / (10,02) = 3,14 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
kZP = 0,92 + (24 / 10,02) = 3,3152
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,14) = 0,9688

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

8,00

1,00

8,00

11,03

2

Zvislé konštrukcie

17,00

1,00

17,00

23,43

15

3

Stropy

9,00

1,00

9,00

12,41

4

Zastrešenie bez krytiny

7,00

1,00

7,00

9,66

5

Krytina strechy

2,00

1,00

2,00

2,76

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

0,00

0,00

0,00

7

Úpravy vnútorných povrchov

7,00

1,00

7,00

9,66

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,00

3,00

4,14

9

Vnútorné keramické obklady

2,00

0,00

0,00

0,00

10

Schody

3,00

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

3,00

1,00

3,00

4,14

12

Vráta

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Okná

5,00

0,30

1,50

2,07

14

Povrchy podláh

3,00

1,00

3,00

4,14

15

Vykurovanie

4,00

0,00

0,00

0,00

16

Elektroinštalácia

6,00

1,00

6,00

8,28

17

Bleskozvod

1,00

0,00

0,00

0,00

18

Vnútorný vodovod

3,00

0,00

0,00

0,00

19

Vnútorná kanalizácia

3,00

0,00

0,00

0,00

20

Vnútorný plynovod

1,00

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

2,00

0,00

0,00

0,00

22

Vybavenie kuchýň

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

3,00

0,00

0,00

0,00

24

Výťahy

1,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

6,00

1,00

6,00

8,28

72,50

100,00

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
kV = 72,50 / 100 = 0,7250
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 93,01 €/m3 * 2,458 * 0,7250 * 3,3152 * 0,9688 * 0,939 * 0,95
VH = 474,8786 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Vážnica s.č.506 na p.č.29/6

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1966

52

28

80

65,00

35,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
3

3

Východisková hodnota

474,8786 €/m * 36,57 m

Technická hodnota

35,00 % z 17 366,31 €

Hodnota [€]
17 366,31
6 078,21
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2.1.3 sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9
Objekt skladu olejov bol daný do užívania v roku 1983. Pôvodne bol
využívaný ako sklad oleja pre technológiu sušenia a úpravy obilnín. V čase
obhliadky bol využívaný ako skladový priestor.
Dispozične je tvorený jedným priestorom, ktorý je vytvorený oceľovou
konštrukciu s pultovou strechou. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovým
skeletom. Základy sú betónové monolitické s podmurovkou po celom obvode
objektu. Opláštenie nosnej konštrukcie je tvorené oceľovým pozinkovaným plechom. Konštrukcia
zastrešenie je tvorená oceľovými väzníkmi s krytinou tvorenou trapézovým plechom. Súčasťou
obvodového plášťa sú plechové dvere. Podlaha je tvorená betónovou mazaninou
Objekt je vybavený elektroinštaláciou, ktorá podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke nebola
napojená na rozvod elektrickej energie.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

812 79 budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné
1252 Nádrže, silá a sklady

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor [m3]

Výpočet
Základy
14,86*5,93*0,25

22,03

Vrchná stavba
5,93*4,27*14,86+5,93*0,60*0,5*14,86

402,71

Obstavaný priestor stavby celkom

424,74

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:

RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3
kK = 1,032 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie
Nadzemné

Číslo

ZP [m2]

Výpočet ZP

1 5,93*14,86

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

Repr.

Výpočet výšky (h)

h [m]

88,12 Repr. (4,27+4,87)/2

4,57

(88,12) / 1 = 88,12 m2
(88,12 * 4,57) / (88,12) = 4,57 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 88,12) = 1,1924
kVP = 0,30 + (2,10 / 4,57) = 0,7595

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

13,00

1,00

13,00

17,11

2

Zvislé konštrukcie

30,00

1,00

30,00

39,47

3

Stropy

14,00

0,00

0,00

0,00

4

Zastrešenie bez krytiny

7,00

1,00

7,00

9,21

5

Krytina strechy

3,00

1,00

3,00

3,95

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

0,00

0,00

0,00

7

Úpravy vnútorných povrchov

4,00

1,00

4,00

5,26
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8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,00

3,00

3,95

9

Vnútorné keramické obklady

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Schody

2,00

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

2,00

1,00

2,00

2,63

12

Vráta

3,00

0,00

0,00

0,00

13

Okná

3,00

0,00

0,00

0,00

14

Povrchy podláh

3,00

1,00

3,00

3,95

15

Vykurovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Elektroinštalácia

6,00

1,00

6,00

7,89

17

Bleskozvod

1,00

0,00

0,00

0,00

18

Vnútorný vodovod

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Vnútorná kanalizácia

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Vnútorný plynovod

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Vybavenie kuchýň

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Výťahy

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

5,00

1,00

5,00

6,58

76,00

100,00

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
kV = 76,00 / 100 = 0,7600
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 68,21 €/m3 * 2,458 * 0,7600 * 1,1924 * 0,7595 * 1,032 * 0,95
VH = 113,1349 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1983

35

45

80

43,75

56,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
3

3

Hodnota [€]

Východisková hodnota

113,1349 €/m * 424,74 m

48 052,92

Technická hodnota

56,25 % z 48 052,92 €

27 029,77
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2.1.4 Sklad s.č.510 na p.č.29/10
Objekt skladu s.č.510, ktorý je postavený na pozemku p.č.29/10, bol daný do
užívania v roku 1915. Jeho pôvodné využitie bolo ako sklad
poľnohospodárskych produktov pre veľkostatok bývalého susedného objektu.
Pôvodne objekt bol súčasťou radovej zástavby poľnohospodárskych stavieb,
nadväzujúce objekty z oboch strán objektu boli v predchádzajúcom období
odstránené. Hodnotený objekt je jednopodlažný objekt so sedlovou strechou,
dispozične tvorený jedným priestorom.
Objekt je založený na pásových základov. Obvodové murivo je tvorené klasickým tehlovým murivom
prekladaným kameňom o hrúbke do 0,65m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená dreveným sedlovým
krovom s krytinou z pálenej škridle na husté latovanie. Stropná konštrukcia je tvorená väzníkmi
konštrukcie zastrešenia. Konštrukcia zastrešenia je podopretá vnútornou dvojradovou stĺpikovou
konštrukciou. Okná sú jednoduché oceľové. Vráta sú kovové celo plechové dvojkrídlové. Podlaha je
drevená dosková. Vnútorná a vonkajšia povrchová úprava je tvorená vápennou hrubou omietkou,
v časti muriva povrchová úprava narušená a odstránená. Klampiarske konštrukcie zastrešenia sú
z pozinkovaného plechu na konci životnosti.
Konštrukcia zastrešenia je v krajnej ľavej časti poškodená úderom blesku (podľa vyjadrenia
sprievodcu pri obhliadke). Vek stavby bol znalcom stanovený na 120rokov s predpokladanou
životnosť ešte 17rokov. Pri stanovení bolo znalcom zohľadnená poškodenie konštrukcie zastrešenia
a povrchovej úpravy stien.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

812 85 budovy pre skladovanie a úpravu obilia
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor [m3]

Výpočet
Základy
26,23*10,77*0,30

84,75

Vrchná stavba
10,77*4,00*26,23

1 129,99

Zastrešenie
10,77*3,86*0,5*26,23

545,22

Obstavaný priestor stavby celkom

1 759,96

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3
Koeficient konštrukcie:
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie
Nadzemné

Číslo

ZP [m2]

Výpočet ZP

1 10,77*26,23

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

Repr.

Výpočet výšky (h)

282,5 Repr. 4,00

(282,5) / 1 = 282,50 m2
(282,5 * 4) / (282,5) = 4,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:
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kZP = 0,92 + (24 / 282,5) = 1,0050
kVP = 0,30 + (2,10 / 4) = 0,8250

h [m]
4

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

13,00

1,00

13,00

14,53

2

Zvislé konštrukcie

30,00

1,00

30,00

33,52

3

Stropy

14,00

1,00

14,00

15,64

4

Zastrešenie bez krytiny

7,00

1,00

7,00

7,82

5

Krytina strechy

3,00

1,00

3,00

3,35

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,12

7

Úpravy vnútorných povrchov

4,00

1,00

4,00

4,47

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,00

3,00

3,35

9

Vnútorné keramické obklady

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Schody

2,00

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

2,00

0,00

0,00

0,00

12

Vráta

3,00

0,50

1,50

1,68

13

Okná

3,00

0,50

1,50

1,68

14

Povrchy podláh

3,00

1,00

3,00

3,35

15

Vykurovanie

0,00

1,00

0,00

0,00

16

Elektroinštalácia

6,00

1,00

6,00

6,70

17

Bleskozvod

1,00

0,00

0,00

0,00

18

Vnútorný vodovod

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Vnútorná kanalizácia

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Vnútorný plynovod

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Vybavenie kuchýň

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Výťahy

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

5,00

0,50

2,50

2,79

89,50

100,00

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
kV = 89,50 / 100 = 0,8950
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 68,21 €/m3 * 2,458 * 0,8950 * 1,0050 * 0,8250 * 0,939 * 0,95
VH = 110,9845 €/m3
TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Sklad S.č.510 na p.č.29/10

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1915

103

17

120

85,83

14,17

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

110,9845 €/m3 * 1759,96 m3

Technická hodnota

14,17 % z 195 328,28 €

Hodnota [€]
195 328,28
27 678,02
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2.1.5 Sklad s.č.511 na p.č.29/11
Objekt skladu s.č.511, ktorý je postavený na pozemku p.č.29/11, bol daný do
užívania v roku 1915. Jeho pôvodné využitie bolo ako sklad
poľnohospodárskych produktov pre veľkostatok. Hodnotený objekt je
jednopodlažný objekt so sedlovou strechou, dispozične tvorený jedným
priestorom.
Objekt je založený na pásových základov. Obvodové murivo je tvorené
klasickým tehlovým murivom prekladaným kameňom o hrúbke do 0,65m. Konštrukcia zastrešenia je
tvorená dreveným sedlovým krovom s krytinou z pálenej škridle na husté latovanie. Stropná
konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom so záklopom tvoreným drevenými doskami.
Konštrukcia zastrešenia je podopretá vnútornou dvojradovou stĺpikovou konštrukciou. Okná sú
jednoduché oceľové. Vráta sú kovové celo plechové dvojkrídlové. Podlaha je drevená dosková.
Vnútorná a vonkajšia povrchová úprava je tvorená vápennou hrubou omietkou, v časti muriva
povrchová úprava narušená a odstránená. Klampiarske konštrukcie zastrešenia sú z pozinkovaného
plechu.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

812 85 budovy pre skladovanie a úpravu obilia
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor [m3]

Výpočet
Základy
27,39*13,98*0,30

114,87

Vrchná stavba
13,98*3,23*27,39

1 236,81

Zastrešenie
13,98*3,57*0,5*27,39

683,50

Obstavaný priestor stavby celkom

2 035,18

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:

RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie
Nadzemné

Číslo

ZP [m2]

Výpočet ZP

1 13,98*27,39

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

Repr.

Výpočet výšky (h)

h [m]

382,91 Repr. 3,23

3,23

(382,91) / 1 = 382,91 m2
(382,91 * 3,23) / (382,91) = 3,23 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 382,91) = 0,9827
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,23) = 0,9502

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
íslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

13,00

1,00

13,00

15,19

2

Zvislé konštrukcie

30,00

1,00

30,00

35,06
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3

Stropy

14,00

1,00

14,00

16,36

4

Zastrešenie bez krytiny

7,00

1,00

7,00

8,18

5

Krytina strechy

3,00

1,00

3,00

3,50

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,17

7

Úpravy vnútorných povrchov

4,00

1,00

4,00

4,67

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,00

3,00

3,50

9

Vnútorné keramické obklady

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Schody

2,00

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

2,00

0,00

0,00

0,00

12

Vráta

3,00

0,50

1,50

1,75

13

Okná

3,00

0,20

0,60

0,70

14

Povrchy podláh

3,00

1,00

3,00

3,50

15

Vykurovanie

0,00

1,00

0,00

0,00

16

Elektroinštalácia

6,00

0,50

3,00

3,50

17

Bleskozvod

1,00

0,00

0,00

0,00

18

Vnútorný vodovod

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Vnútorná kanalizácia

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Vnútorný plynovod

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Vybavenie kuchýň

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Výťahy

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

5,00

0,50

2,50

2,92

85,60

100,00

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
kV = 85,60 / 100 = 0,8560
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 68,21 €/m3 * 2,458 * 0,8560 * 0,9827 * 0,9502 * 0,939 * 0,95
VH = 119,5443 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Sklad s.č.511 na p.č.29/11

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1915

103

17

120

85,83

14,17

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

119,5443 €/m3 * 2035,18 m3

Technická hodnota

14,17 % z 243 294,17 €

Hodnota [€]
243 294,17
34 474,78
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2.1.6 Podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12
Hodnotený objekt s.č.512, ktorý je postavený na pozemku p.č.29/12, bol daný
do užívania v roku 1940. Objekt je súčasťou zástavby bývalého šľachtického
sídla. Objekt bol pôvodne využívaný ako sýpka obilia. Dispozične je objekt
riešený v úrovni troch nadzemných podlaží s valbovou strechou. V čase
obhliadky bolo využívané prvé nadzemné podlažie ako sklad s kanceláriou.
Objekt je dispozične rozdelený na dve časti so samostatnými vstupmi, pričom
konštrukčné riešenie oboch častí je identické.
Sklad tvorí dispozičný tvorený pozdĺžnym dvojtraktom, pričom stredová nosná konštrukcia je tvorená
oceľobetónovými stĺpmi s oceľobetónovými prievlakmi. Obvodové murivo je z tehlového muriva
z premenlivou hrúbkou stien, ktorá sa zmenšuje s výškou nadzemných podlaží, kde má hrúbku od
1,20m do 0,60m. Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami je tvorená dreveným trámovým
stropom s viditeľnými trámami s doskovou podlahou. Podlaha na 1.NP je tvorená betónovou
mazaninou. Jednotlivé podlažia v oboch častiach sú prepojené dreveným schodiskom bez podstupníc.
Krov je drevený valbový s krytinou z hliníkového eloxovaného plechu na debnení. Klampiarske
prvky sú z pozink. plechu. Okná sú jednoduché oceľové. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy
stien sú tvorené hladkými omietkami.
Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou a motorickou. Na objekte bola vykonávaná
pravidelná údržba aj v dobrom technickom stave bez viditeľných poškodení.
Čelná strana objektu, strana situovaná do hodnoteného areálu je opatrená oceľovou konštrukciou
prestrešenia, ktorá je tvorená pultovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovými
profilmi, samotná krytina je tvorené pozinkovaným profilovaným plechom.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

812 85 budovy pre skladovanie a úpravu obilia
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Obstavaný priestor [m3]

Výpočet
Základy
10,27*39,48*0,30

121,64

Vrchná stavba
10,27*39,48*9,32

3 778,88

Zastrešenie
10,27*5,04*0,5*39,48

1 021,76

Ostatné (konštrukcia prestrešenia)
5,0*4,88*0,50*25,50+5,0*1,0*0,50*25,50

374,85

5,0*7,20*0,50*5,80+5,00*0,60*0,50*5,80

113,10

Obstavaný priestor stavby celkom

5 410,23

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3
Koeficient konštrukcie:
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu
Podlažie

Číslo

ZP [m2]

Výpočet ZP

Repr.

Výpočet výšky (h)

h [m]

Nadzemné

1 10,27*39,48

405,46 Repr. 4,02

4,02

Nadzemné

2 10,27*39,48

405,46 Repr. 3,05

3,05

Nadzemné

3 10,27*39,48

405,46 Repr. 2,25

2,25
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Priemerná zastavaná plocha: (405,46 + 405,46 + 405,46) / 3 = 405,46 m2
Priemerná výška podlaží: (405,46 * 4,02 + 405,46 * 3,05 + 405,46 * 2,25) / (405,46 + 405,46 +
405,46) = 3,11 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 405,46) = 0,9792
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,11) = 0,9752

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

13,00

1,00

13,00

14,59

2

Zvislé konštrukcie

30,00

1,00

30,00

33,67

3

Stropy

14,00

1,00

14,00

15,71

4

Zastrešenie bez krytiny

7,00

1,00

7,00

7,86

5

Krytina strechy

3,00

1,00

3,00

3,37

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,12

7

Úpravy vnútorných povrchov

4,00

1,00

4,00

4,49

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,00

3,00

3,37

9

Vnútorné keramické obklady

0,00

1,00

0,00

0,00

10

Schody

2,00

0,10

0,20

0,22

11

Dvere

2,00

0,10

0,20

0,22

12

Vráta

3,00

0,00

0,00

0,00

13

Okná

3,00

1,00

3,00

3,37

14

Povrchy podláh

3,00

0,80

2,40

2,69

15

Vykurovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Elektroinštalácia

6,00

0,80

4,80

5,39

17

Bleskozvod

1,00

1,00

1,00

1,12

18

Vnútorný vodovod

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Vnútorná kanalizácia

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Vnútorný plynovod

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Ohrev teplej vody

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Vybavenie kuchýň

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Výťahy

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

5,00

0,50

2,50

2,81

89,10

100,00

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
kV = 89,10 / 100 = 0,8910
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Východisková hodnota na MJ:
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 68,21 €/m3 * 2,458 * 0,8910 * 0,9792 * 0,9752 * 0,939 * 0,95
VH = 127,2512 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

24

Názov
Podlahový sklad s.č.512 na
p.č.29/12

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1940

78

42

120

65,00

35,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
3

Hodnota [€]

3

Východisková hodnota

127,2512 €/m * 5410,23 m

688 458,26

Technická hodnota

35,00 % z 688 458,26 €

240 960,39

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
2.2.1 čelný plot
Oplotenie je situované pri vstupe do hodnoteného areálu z miestnej komunikácie, ktorý je vedený cez
parcelu p.č. 348/3 a je umiestnené medzi objektami Podlahového skladu a objektom Vrátnice.
Oplotenie je tvorené z tehlového muriva, ktoré je omietnuté. Jeho súčasťou je vstupná plechová brána.
Podľa predloženého Znaleckého posudku č. 87/2017 oplotenie bolo zrealizované v roku 2010.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

815 2 Oplotenie
2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Počet MJ

Popis

Body / MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu

15,50m

23,24 €/m

700

23,24 €/m

Spolu:
3.

4.

Výplň plotu:
murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových
tvárnic
Plotové vráta:

31,00m2

755

25,06 €/m

1 ks

7435

246,80 €/ks

a) plechové plné

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

15,50 m
15,5*2,00 = 31,00 m2
kCU = 2,458
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
čelný plot

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

2010

8

42

50

16,00

84,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

Výpočet
(15,50m * 23,24 €/m + 31,00m2 * 25,06 €/m2 + 1ks * 246,80 €/ks) *
2,458 * 0,95
84,00 % z 3 231,50 €
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Hodnota [€]
3 231,50
2 714,46

2.2.2 plocha pred Podlahovým skladom
Pred objektom Podlahového skladu je umiestnené spevnená plocha tvorená monolitickým betónom.
Podľa predloženého Znaleckého posudku č. 87/2017 spevnená plocha bola zrealizovaná v roku 1980.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:
Kód KS2:

822 2,5 Spevnené plochy
2112 Miestne komunikácie
2111 Cestné komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu
Položka:
8.2.a) Do hrúbky 100 mm
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
260/30,1260 = 8,63 €/m2 ZP
Počet merných jednotiek:
39,48*5,00 = 197,4 m2 ZP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
plocha pred Podlahovým
skladom

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1980

38

12

50

76,00

24,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

2

Východisková hodnota

197,4 m ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,458 * 0,95

Technická hodnota

24,00 % z 3 977,99 €

3 977,99
954,72

2.2.3 mostná váha
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

Mostové a cestné váhy
2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
32. Mostové a cestné váhy
Bod:
32.1. Mostové a cestné váhy (JKSO 814 37) - bez technológie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
2580/30,1260 = 85,64 €/m3 OP
Počet merných jednotiek:
7,10*3,15*1,2 = 26,84 m3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
mostná váha

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1966

52

8

60

86,67

13,33

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

26,84 m3 OP * 85,64 €/m3 OP * 2,458 * 0,95

Technická hodnota

13,33 % z 5 367,41 €

Hodnota [€]
5 367,41
715,48
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2.2.4 vodovodná prípojka
Vodovodnou prípojkou je hodnotený areál napojený na verený rozvod. Prípojka je vedená od objektu
Vrátnice k prístupovej miestnej komunikácii. Predmetom ocenenia je časť vedená po pozemku p.č.
348/3. Podľa predloženého Znaleckého posudku č. 87/2017 prípojka bola zrealizovaná v roku 1995.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 1 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod:
1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC
Položka:
1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
1250/30,1260 = 41,49 €/bm
Počet merných jednotiek:
30 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1995

23

27

50

46,00

54,00

vodovodná prípojka

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

30 bm * 41,49 €/bm * 2,458 * 0,95

2 906,50

Technická hodnota

54,00 % z 2 906,50 €

1 569,51

2.2.5 vodomerná šachta
Vodomerná šachta je umiestnená pred objektom Vrátnice na pozemku p.č. 348/3. Z dôvodu jej
zneprístupnenia parametre boli prevzaté z predloženého Znaleckého posudku. Podľa predloženého
Znaleckého posudku č. 87/2017 šachta bola zrealizovaná v roku 1995.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 1 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod:
1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5)
Položka:
1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP
Počet merných jednotiek:
1,80*1,20*3,90 = 8,42 m3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
vodomerná šachta

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1995

23

27

50

46,00

54,00
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

3

Východisková hodnota

8,42 m OP * 254,27 €/m3 OP * 2,458 * 0,95

4 999,34

Technická hodnota

54,00 % z 4 999,34 €

2 699,64

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov

Východisková hodnota [€]

Technická hodnota [€]

Kancelária s.č.505 na p.č.29/5

47 582,30

Vážnica s.č.506 na p.č.29/6

17 366,31

6 078,21

Sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9

48 052,92

27 029,77

Sklad S.č.510 na p.č.29/10

195 328,28

27 678,02

Sklad S.č.511 na p.č.29/11

243 294,17

34 474,78

Podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12

688 458,26

240 960,39

čelný plot

3 231,50

2 714,46

plocha pred Podlahovým skladom

3 977,99

954,72

mostná váha

5 367,41

715,48

vodovodná prípojka

2 906,50

1 569,51

vodomerná šachta

4 999,34

2 699,64

1 260 564,98

379 153,27

Celkom:
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34 278,29

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Oceňované
nehnuteľnosti
tvoria
spoločný areál so spoločným vstupom.
Jednotlivé objekty sú prístupné
vnútorno areálovou komunikáciou,
ktorá je vedená po hodnotenom
pozemku
p.č.
29/1.
V zmysle
predloženého Znaleckého posudku
areál
bol
využívaný
ako
poľnohospodársky
dvor
bývalého
šlachtického sídla, s ktorým hodnotený
areál susedí. V súčasnom období je
areál šlachtického sídla využívaný ako
Domov sociálnych služieb.
V čase
spracovania
znaleckého
posudku časť hodnoteného areálu
tvoreného objektami Kancelárie s.č.505, Skladu oleja s.č.509 a Podlahového skladu s.č. 512 bola
využívaná ako prevádzka stavebnín. Zostávajúce hodnotené objekty neboli využívané.
Areál, jeho jednotlivé nehnuteľnosti, sú prístupné krátkym odbočením z asfaltovej prístupovej
komunikácie, ktoré je vedené po pozemku p.č. 348/3. Vlastnícky vzťah k parcele p.č.348/3 je
evidovaný na liste vlastníctva č.713, k.ú. Kovarce, kde vlastníkom je obec Kovarce.

Hodnotené nehnuteľnosti sú situované v tesnom susedstve centrálnej časti obce. Pred vstupom na
hodnotené nehnuteľnosti je umiestnený kostol s farnosťou. Vedľa je umiestnený areál Domova
sociálnych služieb. Vybavenosť obce je tvorená obecným úradom, poštou, reštauráciou, materskou
školou, základnou školou, prevádzkou lekárne, pílou, všeobecným lekárom pre dospelých a dorast,
zubnou ambulanciou a ďalšími drobnými prevádzkami.
Obec Kovarce sa nachádza 12 km od okresného mesta Topoľčany v smere na krajské mesto Nitra.
Prístup do obce je z odbočky z cesty I/61, ktorá vedie z okresného mesta Topoľčany v smere na mesto
Nitra. Odbočka na Kovarce je v obci Ludanice.

V danej lokalite je možnosť napojenia sa na verejné inžinierske siete v rozsahu vody, plynu,
elektriky.
Obec Kovarce mala k 31.12.2017 do 1 614 obyvateľov. Miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu
mesiacu jún 2018 v okresnom meste Topolčany dosahovala úroveň 4,59%, v celom Nitrianskom kraji
úroveň 4,70%.
b) Analýza využitia nehnuteľností:
Hodnotené nehnuteľnosti v čase spracovania znaleckého posudku boli využívané v časti formou
prenájmu na prevádzku predajne stavebnín. Hodnotené nehnuteľnosti s výnimkou oboch skladov
majú predpoklad prenájmu ich priestorov. Sklady s.č.510 a s.č.511 majú zanedbanú údržbu, čo sa
prejavuje najviac na konštrukcii zastrešenia a povrchových úpravách obvodových konštrukcii. Objekt
skladu s.č. 510 si po zásahu bleskom vyžaduje opravu časti konštrukcie zastrešenia.
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Jednotlivé objekty možno využívať na prenájom jednotlivo alebo celkovo ako areál. Objekty môžu
byť využívané ako skladovacie priestory alebo ako drobné prevádzky. Ako využitie je možné po
prípadnej asanácii jednotlivých objektov uvažovať na predmetných pozemkoch s novou občianskou
alebo nebytovou výstavbou.
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Na liste vlastníctva č. 626 v časti B: Vlastníci a iné oprávnené osoby, v čase spracovania znaleckého
posudku na hodnotené nehnuteľnosti je uvedené:
Poznámka:
Poznamenáva sa doručenie upovedomenia o začatí exekúcie EX 2445/2013-7 zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosť: na parc. CKN č.:29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14,
stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň
s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na
p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v podiele 1/1- vlast.- EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Štorek - P
158/14 - 52/14;
EX 249/2014-4 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v podiele
1/1- vlast.- EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Štorek - P 249/14 - 66/14;
Poznamenáva sa doručenie upovedomenia o začatí exekúcie Ex 4703/14 predajom nehnuteľností na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v podiele
1/1- .- EÚ Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský - P 5/15 - 5/15;
Poznámka:
-Poznamenáva sa doručenie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie Ex 198/14 zriadením exekučného
záložného práva k nehnuteľnostiam: na parc.CKN č.:29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12,
29/13, 29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7,
chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na
p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ Topoľčany, JUDr. Zuzana Kubešová - P 379/1498/14;
Poznámka:
-Poznamenáva sa doručenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva ( V 3518/08, V 1667/13) formou
dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosť na parc.CKN č.: 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12,
29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č.
29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10,
sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12č., Slovenská sporiteľňa a.s., IČO:
00151653, Bratislava,- P 26/17 - 25/17;
Poznámka:
-Poznamenáva sa doručenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe DD PSO056/17, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o.,
Bratislava - na par.CKN č.: 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č.
505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na
parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11,
podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12č , dátum konania dražby: 25.07.2017 - P 275/2017 -233/2017;

Na liste vlastníctva č. 626 v časti C: Ťarchy, v čase spracovania znaleckého posudku na hodnotené
nehnuteľnosti je uvedené:
Zál.právo v prospech Slovenská sporiteľňa,.a.s.Tomášiková 48, Bratislava IČO 00 151 653 na
parc.č.29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14,kancelária s.č.505 na p.č.29/5, vážnica
s.č.506 na p.č.29/6,sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na
p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12,podľa zmluvy č.0263912343/2008-V 3518/2008-9/09;
Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa,.a.s.,Bratislava IČO 00 151 653 na parc. CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby: kancelária s.č.505 na p.č.29/5, vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12,podľa
záložnej zmluvy-V 1667/13-99/13;
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Exekučné
záložné
právo
EX
5739/2013-15
na
parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,
29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň
s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na
p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ
Bratislava, JUDr. Ivan Lutter - Z 4105/13-29/14;
-Exekučné záložné právo EX 249/2014-5 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - Z 1096/14 - 74/14;
-Exekučné
záložné
právo
Ex
198/14
na
parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,
29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č.
507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad
s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ Topoľčany, JUDr. Zuzana Kubešová - Z
1634/14 - 117/14;
-Exekučné záložné právo EX 3731/2014-16 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Bratislava, JUDr. Ivan Luter - Z 2551/14 - 156/14;
-Exekučné záložné právo EX 1149/2014-5 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - Z 2865/14 - 177/14;
-Exekučné záložné právo EX 1272/2014-5 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek - Z 2871/14 - 178/14;
-Exekučné záložné právo EX 1703/2014-6 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Nové Zámky, JUDr. Ing. Štorek - Z 3983/14 - 215/14;
-Exekučné záložné právo EX 638/2014-33 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 1176/15 - 106/15;
-Exekučné záložné právo EX 586/2014-33 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 1177/15 - 107/15;
-Exekučné záložné právo EX 51/2015-34 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 1219/15 - 109/15;
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-Exekučné záložné právo EX 178/2015-24 na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Považská Bystrica, JUDr. Miloš Kabáč - Z 2440/15 - 293/15;
-Exekučné
záložné
právo
EX
384/2015
na
parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,
29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č.
507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad
s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ Topoľčany, JUDr. Július Rosina - Z
3149/15 - 393/15;
-Daňové záložné právo na základe Rozhodnutia DÚ Nitra, číslo: 21436370/2015, na parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica
s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na
p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 – EÚ
Topoľčany, JUDr. Július Rosina - Z 3149/15 - 393/15;
-Daňové záložné právo na základe Rozhodnutia DÚ Nitra, číslo: 21436370/2015, vyk. 22.12.2015, právopl.
7.1.2016 na parc.CKNč..:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária
s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č. 507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8,
sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na
p.č.29/12 v 1/1 - Z 105/2016 - 48/16;
Exekučné
záložné
právo
EX
424/2015
na
parc.CKN
č.:29/1,29/5,29/6,29/7,29/8,29/9,
29/10,29/11,29/12,29/13,29/14, stavby:kancelária s.č.505 na p.č.29/5,vážnica s.č.506 na p.č.29/6, sušiareň s.č.
507 na p.č.29/7, chladiareň s.č.508 na p.č. 29/8, sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9,sklad s.č.510 na p.č.29/10,sklad
s.č.511 na p.č.29/11,podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12 v 1/1 - EÚ Sereď, JUDr. Tomáš Vranovič - Z 3880/16
- 473/16;
Exekučný príkaz EX 244/2017-5 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň
s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja
s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 - EÚ Nové Zámky, JUDr. Ing.. Jozef Štorek - Z 1489/2017 - 120/2017;
Exekučný príkaz EX 930/2017-21 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň
s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na
aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 - EÚ Trenčín, JUDr. Jozef Augustín PhD., - Z 1893/2017 - 173/2017;
3 Exekučný príkaz Ex 2080/2015 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5, vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň
s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na
aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 (Exek. úrad Nové Zámky, Judr. Ing. Jozef Štorek )-Z 520/16-106/16;ň
3 Exekučný príkaz EX 666/2016 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10,
29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5, vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507
na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č.
29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 - EÚ Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát - Z 1739/16-238/16;
3 Exekučný príkaz EX 1146/2016-16 na zriadenie exek. zál.práva na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň
s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja
s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512
na parc.č. 29/12 - EÚ Žilina, JUDr. Ing.. Pavol Malík - Z 4646/16-550/16;
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3 Daňové záložné právo v prosech DÚ Nitra na základe rozhodnutia č.: 101108247/2017, vykon. 02.06.2017,
právopl. 19.06.2017 na parc.č. 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie
s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na
parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11,
podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 - Z 2365/2017 - 262/2017;
3- Exekučné záložné právo podľa: exekučný príkaz EX 1362/2017 na nehnuteľnosti : par. CKN č.: 29/1, 29/5,
29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica s.č. 506 na
parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509 na parc.č.
29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na parc.č. 29/12 v
1/1, EÚ Trnava, Mgr. Dušan Čerešňa - Z 2720/2017 - 286/2017;
3- Exekučný príkaz EX 901/2017-22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : par. CKN č.:
29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, kancelárie s.č. 505 na parc.č. 29/5,vážnica
s.č. 506 na parc.č. 29/6, sušiareň s.č. 507 na parc.č. 29/7, chladiareň s.č. 508 na parc.č. 29/8, sklad oleja s.č. 509
na parc.č. 29/9, sklad s.č. 510 na aprc.č. 29/10, sklad s.č. 511 na parc.č. 29/11, podlahový sklad s.č. 512 na
parc.č. 29/12 v 1/1, EÚ Trenčín, JUDr. Jozef Augustín, PhD. - Z 3084/2017/2017 - 315/2017;

Znalcovi neboli známe žiadne ďalšie riziká v čase obhliadky, ktoré by boli spojené s využitím
hodnotených nehnuteľností.
Situačná mapka:

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:
0,15
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Výpočet

Trieda

Hodnota

I. trieda

III. trieda + 200 % = (0,150 + 0,300)

0,450

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

0,300

III. trieda

Priemerný koeficient

0,150

IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,083

V. trieda

III. trieda - 90 % = (0,150 - 0,135)

0,015

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností
stavieb ÚSI ŽU v Žiline odporúčaný pre nebytovú výstavbu v obciach v rozmedzí medzi 0,15-0,20,
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s možnosťou jeho zvýšenia o hodnotu 0,15. Znalcom stanovený na hodnotu 0,15 vzhľadom na cenovú
úroveň nehnuteľností v ponukách realitných kancelárii na realitných serveroch za účelom dosiahnutia
odpovedajúcej cenovej úrovne na realitnom trhu (nebytová výstavba).

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Čísl
o
1

Popis/Zdôvodnenie

Trieda

3

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných
sídlisk
Súčasný technický stav nehnuteľností

4

Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti

nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
5

8

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste,
nezamestnanosť do 5 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
priemerná hustota obyvateľstva

9

10
11

12

13

14

0,083

13

1,08

II.

0,300

30

9,00

II.

0,300

8

2,40

I.

0,450

7

3,15

III.

0,150

6

0,90

III.

0,150

10

1,50

I.

0,450

9

4,05

II.

0,300

6

1,80

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne
nevhodná
Konfigurácia terénu

III.

0,150

5

0,75

rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%

I.

0,450

6

2,70

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do
žumpy
Doprava v okolí nehnuteľnosti

III.

0,150

7

1,05

IV.

0,083

7

0,58

III.

0,150

10

1,50

IV.

0,083

8

0,66

II.

0,300

9

2,70

III.

0,150

8

1,20

V.

0,015

7

0,11

IV.

0,083

4

0,33

III.

0,150

20

3,00

180

38,46

železnica, alebo autobus
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby,
kultúra)
obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne
zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m

15

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby

16

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut.

bežný hluk a prašnosť od dopravy
bez zmeny
17

IV.

Typ nehnuteľnosti
priemerný - obchodný a prevádzkový objekt bez parkoviska

7

Výsledok
kPDI*vI

Príslušenstvo nehnuteľnosti
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti

6

Váha
vI

Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší

2

kPDI

Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnosť rozšírenia

18

Dosahovanie výnosu z nehnuteľností

19

Názor znalca

nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom
priemerná nehnuteľnosť
Spolu
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VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov

Výpočet

Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 38,46/ 180

Všeobecná hodnota

VŠHS = TH * kPD = 379 153,27 € * 0,214

0,214
81 138,80 €

3.1.2 KOMBINOVANÁ METÓDA
3.1.2.1 VÝNOSOVÁ HODNOTA
Výnosová hodnota je stanovená metódou kapitalizácie odčerpateľného zdroja počas časovo
obmedzeného obdobia s následným predajom. Úroková miera v sebe zahŕňa diskontnú sadzbu ECB
platnú v čase ohodnotenia vo výške 0,05%, mieru rizika vo výške 3% a daňové zaťaženie vo výške 2
% (odpovedá dani z príjmu vo výške 19%). Predpokladaná doba výnosovosti je 20 rokov.
Hrubý výnos
Hrubý výnos je vypočítaný za predpokladu 100% prenajatia objektu formou prenájmu, ako súčin
ročnej nájomnej sadzby a mernej jednotky (m2 podlahovej plochy, pri výpočte je uvažované
s rozdielnou sadzbou ročného nájomného s ohľadom na účel využitia jednotlivých miestností).
Podlahové plochy jednotlivých druhov priestorov podľa účelu ich využitia sú prevzaté z dodanej
projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia ( pri obhliadke boli znalcom vykonané kontrolné
merania). Nájomná sadzba použitá vo výpočte je stanovená na základe porovnania s reálne
dosiahnuteľným nájomným v danej lokalite za podobný typ nehnuteľností.
Na základe prieskumu a získaných informácii z verejných internetových portálov v danom sídelnom
útvare (Čeladice, Veľké Dvorany a Tovarníky) sa priemerné nájomné sadzby pre porovnateľné
objekty (výroba, sklady) pohybujú v čase ohodnotenia od 1,25EUR/mes/m2 do 3,33EUR/mes/m2, t.j.
v priemere 26,64eur/rok/m2. Táto hodnota bola použitá ako základné nájomné z ktorého boli
odvodené znalcom hodnoty nájmov podľa druhu a využiteľnosti objektu.

Hrubý výnos
Názov

Výpočet MJ

kancelária

Počet MJ

29,48

Nájomné [€/MJ/rok]

MJ

29,48

m2

30,00

2

Nájomné spolu
[€/rok]
884,40

važnica

11,02

11,02

m

26,64

293,57

sklad oleja

88,71

88,71

m2

15,00

1 330,65

podlahový sklad I-NP

297,15

297,15

m2

26,64

7 916,08

2

podlahový sklad II.NP

315,42

315,42

m

5,00

1 577,10

podlahový sklad III.NP

319,88

319,88

m2

5,00

1 599,40

243,56

2

2,00

487,12

2

2,00

sklad s.č. 510

243,56

sklad s.č. 511

330,82

330,82

m
m

661,64

Hrubý výnos spolu:

14 749,96

Podiel pozemku na dosahovaní výnosu
Pozemok je vo vlastníctve vlastníka stavby. Podiel pozemku na výnose je stanovený odborným
odhadom vo výške 10 % z hrubého výnosu stavieb.
Názov

Výpočet

Podiel pozemku na výnose

Spolu [€/rok]
10% z 14 749,96
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1 475,00

Hrubý výnos stavby: 14 749,96 - 1 475,00 = 13 274,96 €/rok
Náklady
Do prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľností, sú započítané:
-daň z nehnuteľností (daň z nehnuteľností je do výpočtu zadaná podľa telefonickej informácie
pracovníčky obecného úradu Kovarce

-náklady spojené s údržbou so zohľadneným technického stavu stavieb (0,5% z východiskovej
hodnoty stavieb zvýšenej o sadzbu DPH)
-náklady spojené so správou (3% z hrubého výnosu stavieb)
Názov vynaloženého nákladu

Výpočet

Náklad [€/rok]

Prevádzkové náklady
daň z nehnuteľností

885,06

885,06

0,50 % z (1 260 564,98 * 1,2)

7 563,39

3,00 % z 13 274,96

398,25

Náklady na údržbu
náklady na údržba
Správne náklady
správne náklady
Náklady spolu:

8 846,70

Odhad straty
Odhad ročnej straty na nájomnom je stanovený vo výške 30% z hrubého výnosu stavieb zníženého
o podiel výnosu pozemku. Odhad vychádza zo súčasného dopytu po prenájmoch danej lokalite ako i
z ponúk na prenájom obdobného typu stavieb.
Názov

Výpočet

Odhad straty

Spolu [€/rok]
30% z 13 274,96

3 982,49

Disponibilný výnos
Hrubý výnos stavby [€/rok]
13 274,96

Náklady [€/rok]

Odhad straty [€/rok]

8 846,70

Odčerpateľný zdroj [€/rok]

3 982,49

445,77

Výpočet výnosovej hodnoty
Doba výnosovosti je stanovená znalcom na 15 rokov vzhladom na technický stav objektov
a ich životnoť. Miera rizika je stanovená na 2% ročne.
Doba úžitkovosti:
15 r.
Základná úroková sadzba ECB:
i = 0,00 %/rok
Miera rizika:
r = 2,00 %/rok
Zaťaženie daňou z príjmu:
d = 2,00 %/rok
Úroková miera:
u = 0,00 + 2,00 + 2,00 = 4,00 %/rok
Kapitalizačný úrokomer:
k = 4,00 / 100 = 0,0400
Likvidačná hodnota
Je stanovená ako rozdiel všeobecnej hodnoty stavieb stanovenej polohovou diferenciáciou v čase
ohodnotenia a likvidačných nákladov, ktorí sú uvažované vo výške bežnej sadzby sprostredkovateľa
predaja pri predaji tohto druhu stavieb. V sadzbe sú obsiahnuté všetky náklady spojené s predajom
ako napr. znalecký posudok, právny servis, poplatky na katastri nehnuteľností a pod.
Názov

Výpočet

Spolu [€]

VŠH metódou poloh.difer.

81 138,80

Likvidačné náklady:
náklady na likvidáciu

2,50 % z 81 138,80 €

Likvidačná hodnota:

2 028,47
79 110,33
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Výnosová hodnota
(1 + k)n - 1
HL
HV = OZ *
+
(1 + k)n * k (1 + k)n
HV = 445,77 *

(1 + 0,0400)15 - 1
79 110,33
+
(1 + 0,0400)15 * 0,0400 (1 + 0,0400)15

HV = 4 956,24 + 43 927,16 = 48 883,40 €

3.1.2.2 KOMBINÁCIA TECHNICKEJ A VÝNOSOVEJ HODNOTY
Kombinácia je vykonaná podľa zásad uvedených v prílohe č.3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z..
Váhy jednotlivých hodnôt sú určené s ohľadom na rozdiel hodnotou výnosovou a technickou
hodnotou podľa Naegeliho v pomere HV:TH=5:1. Tento pomer rešpektuje stav na trhu
s nehnuteľnosťami tohto typu v danom mieste a čase, zároveň zohľadňuje technický stav hodnotených
stavieb.

Technická hodnota stavieb (TH): 379 153,27 €
Výnosová hodnota (HV):
48 883,40 €
Určenie váh podľa Neageliho:
Rozdiel:
R=

TH - HV
379 153,27 - 48 883,40
* 100 = 675,63%
HV * 100 =
48 883,40

Váha technickej hodnoty:
Váha výnosovej hodnoty:

b=1
a=5

Všeobecná hodnota vypočítaná kombinovanou metódou:
VŠHs =

a * HV + b * TH
a+b

VŠHs =

(5 * 48 883,40) + (1 * 379 153,27)
= 103 928,38 €
5+1

3.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY
Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb
Metóda polohovej diferenciácie

Hodnota [€]
81 138,80

Kombinovaná metóda

103 928,38

Kombinovaná metóda nebola vybratá z dôvodu veľkého rozdielu medzi technickou
a výnosovou hodnotou a malú výšku odčerpateľného zdroja.
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie
VŠH stavieb = 81 138,80 €

37

3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
3.2.1.1.1 zastavené plochy a nádvoria
Jednotlivé pozemky sú evidované na liste vlastníctva č.626, katastrálne územie Kovarce. Jednotlivé
parcely sú evidované v zastavanom území obce a sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria.
Parcela p.č.29/5 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 36m2. Na tejto parcele je postavený objekt Kancelárie s.č.505.
Parcela p.č.29/6 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 10m2. Na tejto parcele je postavený objekt Vážnice s.č.506.
Parcela p.č.29/7 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 20m2. Na tejto parcele je v katastri nehnuteľností evidovaný objekt Sušiarne s.č.507, ktorý
pri obhliadke nebol lokalizovaný.
Parcela p.č.29/8 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17m2. Na tejto parcele je v katastri nehnuteľností evidovaný objekt Chladiarne s.č.508,
ktorý pri obhliadke nebol lokalizovaný.
Parcela p.č.29/9 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 91m2. Na tejto parcele je postavený objekt Skladu oleja s.č.509.
Parcela p.č.29/10 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 277m2. Na tejto parcele je postavený objekt Skladu s.č.510.
Parcela p.č.29/11 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 377m2. Na tejto parcele je postavený objekt Skladu s.č.511.
Parcela p.č.29/12 je evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 264m2. Na tejto parcele je v časti postavený objekt Podlahového skladu s.č.512.
Parcely p.č.29/1, p.č.29/13 a 29/14 sú evidovaná na vyššie uvedenom liste vlastníctva ako zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2368m2, 83m2 a 432m2. Pozemok p.č.29/1 tvorí vnútorný manipulačný
priestor a časť je situovaná pri vstupe do areálu. Pozemok p.č.29/13 je situovaný vedľa objektu
Skladu s.č.510, tvorený je neprístupným zarasteným povrchom. Pozemok p.č.29/14 tvorí úzky pás
v zadnej časti hodnoteného areálu.
Jednotlivé pozemky sú rovinatého charakteru, oplotené. Celková výmera hodnotených pozemkov
3 975m2. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete v rozsahu elektrickej,
vodovodnej a plynovej a prípojky. Hodnotený areál je napojený na verejný rozvod elektriky a vody.
Verejný rozvod plynu je v dosahu s možnosťou napojenia areálu na rozvod. Podľa vyjadrenia
sprievodcu pri obhliadke na elektrický rozvod je napojený objekt Kancelárie a Podlahového skladu.
Zostávajúce objekty sú od rozvodu odpojené. Kanalizácia je zvedená do žumpy, verejný rozvod
kanalizácie v tejto časti obce nie je zrealizovaný.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemku bola základná cena pozemku stanovená podľa Vyhlášky
č. 492/2004 Z.z. bod E.3.1.1 v znení vyhlášky č. 254/ 2010 Z.z. na 6,97€/m2 (ako 70% z
východiskovej hodnoty pozemkov v meste Topolčany - 9,96€/m2 z ktorého je evidovaný zvýšený
záujem o kúpu nehnuteľností na bývanie). V danej obci trh s pozemkami nie je rozvinutý. Cena
pozemkov vrátane susedných obcí sa v ponukách realitných kancelárii pohybuje od 15,00eur/m2 do
22,38eur/m2 (cena voľných pozemkov porovnateľnej výmery 4.000m2).
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Parcela

Spolu výmera
[m2]
2368
2368,00

Druh pozemku

Vzorec

29/1

zastavané plochy a nádvoria

29/5

zastavané plochy a nádvoria
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29/6

zastavané plochy a nádvoria

29/7

zastavané plochy a nádvoria

29/8
29/9

Výmera [m2]

Podiel
1/1

2368,00

36,00

1/1

36,00

10

10,00

1/1

10,00

20

20,00

1/1

20,00

zastavané plochy a nádvoria

17

17,00

1/1

17,00

zastavané plochy a nádvoria

91

91,00

1/1

91,00

29/10

zastavané plochy a nádvoria

277

277,00

1/1

277,00

29/11

zastavané plochy a nádvoria

377

377,00

1/1

377,00

29/12

zastavané plochy a nádvoria

264

264,00

1/1

264,00

29/13

zastavané plochy a nádvoria

83

83,00

1/1

83,00

29/14

zastavané plochy a nádvoria

432

432,00

1/1

432,00

Spolu výmera

3 975,00

Topoľčany
VHMJ = 70,00% z 9,96 €/m2 = 6,97 €/m2

Obec:
Východisková hodnota:
Označenie a názov
koeficientu

Hodnota
koeficientu

Hodnotenie

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti pre
individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na
kS
predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000
koeficient všeobecnej situácie obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov

0,90

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným
vybavením,
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu,
kV
koeficient intenzity využitia - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so
štandardným vybavením
kD
koeficient dopravných
vzťahov
kF
koeficient funkčného využitia
územia
kI
koeficient technickej
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient povyšujúcich
faktorov
kR
koeficient redukujúcich
faktorov

1,00

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom
hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15
min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia mestskej
hromadnej dopravy

0,90

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha)

1,00

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí,
napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu)

1,20

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby,
sadové úpravy pozemku a pod.)

2,00

0. nevyskytuje sa

1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie

Výpočet

Hodnota

kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 1,00 * 1,20 * 2,00 * 1,00
2

Jednotková hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 6,97 €/m * 1,9440

Všeobecná hodnota pozemku

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 3 975,00 m2 * 13,55 €/m2
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1,9440
13,55 €/m2
53 861,25 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH
Názov

Výpočet

Všeobecná hodnota
pozemku v celosti [€]
32 086,40

parcela č. 29/1

2 368,00 m2 * 13,55 €/m2 * 1 / 1

parcela č. 29/5

36,00 m2 * 13,55 €/m2 * 1 / 1

487,80

parcela č. 29/6

10,00 m2 * 13,55 €/m2 * 1 / 1

135,50

parcela č. 29/7

2

2

2

2

20,00 m * 13,55 €/m * 1 / 1

271,00

parcela č. 29/8

17,00 m * 13,55 €/m * 1 / 1

230,35

parcela č. 29/9

91,00 m2 * 13,55 €/m2 * 1 / 1

1 233,05

parcela č. 29/10

277,00 m2 * 13,55 €/m2 * 1 / 1

3 753,35

2

2

parcela č. 29/11

377,00 m * 13,55 €/m * 1 / 1

5 108,35

parcela č. 29/12

264,00 m2 * 13,55 €/m2 * 1 / 1

3 577,20

parcela č. 29/13
parcela č. 29/14

2

2

83,00 m * 13,55 €/m * 1 / 1
2

2

432,00 m * 13,55 €/m * 1 / 1

Spolu

1 124,65
5 853,60
53 861,25
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III. ZÁVER
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností: kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5
vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6, sklad oleja súpisné č. 509 postavený na parcele č.
29/9, sklad súpisné číslo 510 postavený na parcele č. 29/10, sklad súpisné číslo 511 postavený na
parcele č. 29/11, podlahový sklad súpisné číslo 512 postavený na parcele č. 29/1 a pozemkov KN-C
parc.č. 29/1, p.č.29/5, p.č. 29/6, p.č. 29/7, p.č.29/8, p.č.29/9, p.č.29/10, p.č. 29/11, p.č.29/12, p.č.29/13
a p.č.29/14 v katastrálnom území Kovarce, za účelom výkonu záložného práva formou vykonania
dobrovoľnej dražby.

1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Kancelária s.č.505 na p.č.29/5

7 335,55

Vážnica s.č.506 na p.č.29/6

1 300,74

Sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9

5 784,37

Sklad S.č.510 na p.č.29/10

5 923,10

Sklad S.č.511 na p.č.29/11

7 377,60

Podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12

51 565,52

čelný plot

580,89

plocha pred Podlahovým skladom

204,31

mostná váha

153,11

vodovodná prípojka

335,88

vodomerná šachta

577,72

Pozemky
zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/1 (2 368 m2)

32 086,40

2

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/5 (36 m )

487,80

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/6 (10 m2)

135,50

2

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/7 (20 m )

271,00

2

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/8 (17 m )

230,35

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/9 (91 m2)

1 233,05

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/10 (277 m2)

3 753,35

2

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/11 (377 m )

5 108,35

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/12 (264 m2)

3 577,20

2

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/13 (83 m )

1 124,65

2

zastavané plochy a nádvorie - parc. č. 29/14 (432 m )

5 853,60

Všeobecná hodnota celkom

135 000,05

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

135 000,00

Slovom: Jedenstotridsaťpäťtisíc Eur

V Trenčíne, dňa: 27.08.2018

Ing. Peter Hudec

41

IV. PRÍLOHY
-Písomná objednávka DD 88-2018, zo dňa: 25.07.2018.
-Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č.626, katastrálne územie Kovarce, obec
Kovarce, okres Topolčany, zo dňa 25.08.2018, vytvorený cez katastrálny portál.
-Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 25.augusta 2018, katastrálne
územie Kovarce, obec Kovarce, okres Topolčany, M 1:1000 a M 1:1440.
-Pôdorys a rez objektom Kancelárie s.č.505
-Pôdorys a rez objektom Vážnice s.č.506
-Pôdorys a rez objektom Sklad oleja s.č.509
-Pôdorys a rez objektom Skladu s.č.510
-Pôdorys a rez objektom Skladu s.č.511
-Pôdorys a rez objektom Podlahového skladu s.č.512
-Fotodokumentácia
-Znalecký posudok č.87/2017 vypracovaný znalcom Ing. Andrej Gálik zo dňa 20.5.2017 v rozsahu:
„Potvrdenie pre stanovenie veku jednotlivých nehnuteľností vystavené Obecným úradom Kovarce zo
dňa 7.8.2008 pod značkou 21/2008“.
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