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I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca:
Určenie všeobecnej hodnoty bytu č.1 rodinnom dome s.č.1003, LV č.5651, k.ú. Sereď s príslušenstvom a
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č.2394, LV č.5651, k.ú. Sereď, za účelom dobrovoľnej dražby podľa
zákona 527/2002 Z.z., podľa Vyhlášky MS SR č. č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Dátum vyžiadania posudku: 20.09.2018
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok : 11.01.2019
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje (rozhodujúci na zistenie
stavebnotechnického stavu): 12.10.2018
5. Podklady na vypracovanie posudku :
5.1 Dodané zadávateľom :
- Objednávka DD 44-2018, zo dňa 20.09.2018 - kópia
- Potvrdenie o veku stavby zo dňa 02.11.2018 - kópia
- Fotodokumentácia rodinného domu
5.2 Získané znalcom :
- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5651, k.ú. Hlohovec, zo dňa 12.10.2018 - kópia z
katasterportálu
- Výpis z katastra nehnuteľností, parcela č.2394, k.ú. Hlohovec, zo dňa 29.10.2018 - kópia z katasterportálu
- Kópia z katastrálnej mapy, zo dňa 12.10.2018 - kópia z katasterportálu
- Fotodokumentácia exteriéru rodinného domu
6. Použitý právny predpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v
znení neskorších predpisov
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v
znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a
stavebných prác výrobnej povahy
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v
EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Vzhľadom na skutočnosť, že vlastník nehnuteľnosti neumožnil obhliadku rodinného domu v riadnom termíne
(12.10.2018), zadávateľ posudku požaduje v zmysle §12, ods.3 zákona č.527/2002 Z.z. spracovať znalecký
posudok na základe dostupných podkladov, ktoré boli znalcovi poskytnuté.
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
Dobrovoľná dražba podľa zákona 527/2002 Z.z.
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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 v platnom znení.
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty:
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie
je možné, pretože nehnuteľnosť nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo
možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu
nedostatku podkladov pre danú lokalitu.
Použité rozpočtové ukazovatele na stanovenie východiskovej hodnoty stavieb:
Použité sú 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 2. štvrťrok 2018.
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
List vlastníctva č.5651 - čiastočný kópia z katasterportálu
A. Majetková podstata:
Stavby:
Rodinný dom s.č.1003 na parc.č.2394
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1003 nie je evidovaný na liste vlastníctva
Byty a nebytové priestory
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
Vchod 52
prízemie
Byt č.1
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2643/2018
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:
Účastník právneho vzťahu: Vlastník
9 GOLDKREDIT a.s., Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, CZ
IČO:
Spoluvlastnícky podiel 1/1
Poznámka:
viď. Príloha č.2

5000/10000

C. Ťarchy:
viď. Príloha č.2
Výpis z katastra nehnuteľností kópia z katasterportálu
Parcela registra "C" evidované na katastrálnej mape:
parc.č.2394
- Zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2
Stavby:
Rodinný dom s.č.1003 na parc.č.2394
List vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Riadna obhliadka bola zvolaná spoločnosťou DUPOS s.r.o., Trnava na deň 12.10.2018 o 10.00 hod. v
priestore ohodnocovaného bytu č.1 v rodinnom dome s.č.1003. Znalec sa v určenú hodinu dostavil k rodinného
domu. Pred domom sa nikto nenachádzal. Znalec vykonal obhliadku exteriéru rodinného domu z verejnej
komunikácie, okolia domu a zabezpečil fotodokumentáciu. Do 10.15 hod sa pri dome nikto neobjavil. Následne
znalec o 10.16 obhliadku ukončil. O neúspešnom priebehu obhliadky znalec bezodkladne telefonicky informoval
objednávateľa posudku.

Strana 3

Znalec: Ing. Juraj Sedláček

číslo posudku: 193/2018

Fotodokumentácia súčasného stavu exteriéru nehnuteľnosti vyhotovená znalcom počas obhliadky dňa
12.10.2018.
d) Technická dokumentácia:
Znalcovi nebola predložená žiadna technická dokumentácia ohodnocovaného bytu ani rodinného domu.
Vzhľadom na skutočnosť, že znalcovi nebolo umožnené vykonať obhliadku nehnuteľností a znalec nemal k
dispozícii žiadny iný technický podklad, stanovil výmeru ohodnocovaného bytu na základe údajov z katastra
nehnuteľností.
Vek rodinného domu je stanovený na základe Potvrdenia o veku stavby zo dňa 02.11.2018.
e) Údaje katastra nehnuteľností:
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom.
Neboli zistené žiadne významné rozdiely medzi právnym stavom v katastri nehnuteľností a stavom zisteným pri
obhliadke exteriéru nehnuteľnosti.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
- Byt č.1 v BD s.č.1003
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Nie sú

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
2.1.1 Byt č.1 v BD s.č.1003
POPIS
Rodinný dom s.č.1003 sa nachádza v meste Sereď, na ulici Kasárenská. Vzdialenosť do najužšieho centra
mesta je cca 1 800 m. Dom je situovaný v zástavbe starších rodinných domov, výrobných a vojenských areálov na
severnom okraji mesta.
V tesnej blízkosti sa nachádza autobusová zastávka MHD a vojenský areál. V širšom okolí (do 15 min.
pešo) sa nachádza autobusová a železničná stanica, centrum mesta s úradmi, bankami a prevádzkami služieb ako
aj supermarket a poliklinika.
Vzhľadom na skutočnosť, že rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený, vychádza nasledovný popis
objektu z obhliadky exteriéru a z fotodokumentácie dodanej objednávateľom posudku. Žiadne iné podklady
nemal znalec k dispozícii.
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a jeden čiastočne zapustený suterén.
Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve bytové jednotky.
Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný ako murovaný objekt z plnej pálenej tehly
založený betónových pásových základoch. Obvodové múry z plnej pálenej tehly s hrúbkou do 500 mm. Stropy sú
pravdepodobne drevené trámové, strecha sedlová pokrytá pálenou krytinou, krov drevený. Vnútorné úpravy
povrchov sú tvorené poškodenými vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené poškodenými
vápennými omietkami. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere nie sú osadené.
Byt č. 1 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží rodinného domu v okrajovej sekcii.
Okná bytu sú drevené, okenné krídla značne poškodené, resp. chýbajúce.
Pri obhliadke exteriéru znalec zistil, že strecha nad bytom č. 1 je poškodená požiarom (chýbajúca krytina,
obhoretá konštrukcia krovu) a taktiež značnú devastáciu interiéru bytu (viditeľnú cez rozbité okná).
Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol znalcovi sprístupnený a znalec nemal ani žiadne iné podklady
okrem fotodokumentácie od objednávateľa posudku, uvažuje znalec vybavenie bytu ako podštandardné,
významne poškodené.
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Podlahová plocha bytu je stanovená na základe plochy pozemku parc.č.2394, ktorá je 170 m2. Pretože v
zmysle LV 5651 je podiel bytu č.1 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5000/10000, čo
predstavuje 50%, určil znalec zastavanú plochu domu s.č.1003 pripadajúcu na byt č.1 ako 50% zo 170 m2, čo je
85 m2. Podlahová plocha bytu je následne určená ako 80% zo zastavanej plochy prislúchajúcej posudzovanému
bytu. Podlahovú plochu priestorov v suteréne prislúchajúcich k ohodnocovanému bytu č.1 znalec odhadol na 20%
podlahovej plochy bytu nachádzajúcich sa na I.NP.
Zostatková životnosť domu je stanovená vzhľadom na poškodenie požiarom na 12 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

803 5 Domy obytné netypové
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

I,NP: 170*0,5*0,8

68,00

suterén: 68*0,2

13,60

Vypočítaná podlahová plocha

81,60

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet izieb:

RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/m2
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)
kCU = 2,458
kM = 0,95
3

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Spoločné priestory
1

Základy vrát. zemných prác

5,00

1,00

5,00

7,60

2

Zvislé konštrukcie

18,00

1,00

18,00

27,34

3

Stropy

8,00

1,00

8,00

12,16

4

Schody

3,00

1,00

3,00

4,56

5

Zastrešenie bez krytiny

5,00

0,60

3,00

4,56

6

Krytina strechy

2,00

0,60

1,20

1,82

7

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,52

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

0,80

2,40

3,65

9

Úpravy vnútorných povrchov

2,00

0,70

1,40

2,13

10

Vnútorné keramické obklady

0,50

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

0,50

0,80

0,40

0,61

12

Okná

5,00

0,80

4,00

6,08

13

Povrchy podláh

0,50

0,80

0,40

0,61

14

Vykurovanie

2,50

0,00

0,00

0,00

15

Elektroinštalácia

2,00

1,00

2,00

3,04
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16

Bleskozvod

1,00

0,00

0,00

0,00

17

Vnútorný vodovod

2,00

0,70

1,40

2,13

18

Vnútorná kanalizácia

2,00

0,70

1,40

2,13

19

Vnútorný plynovod

1,00

0,00

0,00

0,00

20

Výťahy

2,00

0,00

0,00

0,00

21

Ostatné

2,00

0,00

0,00

0,00

Zariadenie bytu
22

Úpravy vnútorných povrchov

4,00

0,30

1,20

1,82

23

Vnútorné keramické obklady

1,00

0,00

0,00

0,00

24

Dvere

2,00

0,50

1,00

1,52

25

Povrchy podláh

2,50

0,50

1,25

1,90

26

Vykurovanie

2,50

0,50

1,25

1,90

27

Elektroinštalácia

3,00

0,50

1,50

2,28

28

Vnútorný vodovod

1,00

0,50

0,50

0,76

29

Vnútorná kanalizácia

1,00

0,50

0,50

0,76

30

Vnútorný plynovod

0,50

0,00

0,00

0,00

31

Ohrev teplej vody

2,00

0,50

1,00

1,52

32

2,00

0,50

1,00

1,52

4,00

0,50

2,00

3,04

34

Vybavenie kuchýň
Vnútorné hygienické zariadenie vrátane
WC
Bytové jadro bez rozvodov

4,00

0,50

2,00

3,04

35

Ostatné

2,50

0,00

0,00

0,00

65,80

100,00

33

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Východisková hodnota na MJ:

kV = 65,80 / 100 = 0,658
VH = RU * kCU * kK * kV * kM [EUR/m2]
VH = 325,30 EUR/m2 * 2,458 * 0,939 * 0,6580 * 0,95
VH = 469,33 EUR/m2

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Byt č.1 v BD s.č.1003

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1950

68

32

100

68,00

32,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

469,33 EUR/m2 * 81,6m2

Hodnota [EUR]
38 297,33

Technická hodnota

32,00% z 38 297,33 EUR

12 255,15
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 BYTY
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
Analýza polohy nehnuteľností:
Rodinný dom s.č.1003 sa nachádza v meste Sereď, na ulici Kasárenská. Vzdialenosť do najužšieho centra
mesta je cca 1 800 m. Dom je situovaný v zástavbe starších rodinných domov, výrobných a vojenských areálov na
severnom okraji mesta. V okolí sa nachádzajú objekty rodinných domov obývané sociálne znevýhodnenými
skupinami obyvateľov.
V tesnej blízkosti sa
nachádza autobusová
zastávka MHD a vojenský
areál. V širšom okolí (do 15
min. pešo) sa nachádza
autobusová a železničná
stanica, centrum mesta s
úradmi, bankami a
prevádzkami služieb ako aj
supermarket a poliklinika.
Dom sa nachádza
pri jednej z vedľajších
miestnych komunikácií. V
priľahlej MK sú umiestnené
verejné rozvody vody,
kanalizácie, zemného plynu,
NN a telekomunikačné
rozvody.
Pozemok na ktorom
sa bytový dom nachádza je
rovinatý.
Miera evidovanej nezamestnanosti sa v Seredi a okolí sa dlhodobo pohybuje okolo 10%.
Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza patrí vzhľadom na polohu, v Seredi medzi podpriemerné z
hľadiska kúpy nehnuteľností na bývanie a preto stanovujem priemernú hodnotu koeficientu polohovej
diferenciácie na 0,30.
Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť je svojím riešením určená na výhradne na bývanie
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Vzhľadom na umiestnenie a technický stav rodinného domu (strecha poškodená požiarom - neopravená,
poškodené vnútorné vybavenie bytu) predstavuje nehnuteľnosť vážne riziko z hľadiska jej ďalšieho užívania. Aby
sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu jednotlivých konštrukcií, bude potrebná okamžitá komplexná
rekonštrukcia domu.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,3
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Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda

Výpočet

Hodnota

I. trieda

III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600)

0,900

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

0,600

III. trieda

Priemerný koeficient

0,300

IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,165

V. trieda

III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270)

0,030

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Trieda

kPDI

Váha
vI

III.

0,300

10

3,0000

IV.

0,165

30

4,9500

V.

0,030

7

0,2100

III.

0,300

5

1,5000

V.

0,030

6

0,1800

V.

0,030

10

0,3000

II.

0,600

8

4,8000

III.

0,300

6

1,8000

III.

0,300

5

1,5000

II.

0,600

9

5,4000

I.

0,900

7

6,3000

železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút

II.

0,600

7

4,2000

Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť
obchodov a základné služby
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu

II.

0,600

6

3,6000

V.

0,030

4

0,1200

II.

0,600

5

3,0000

V.

0,030

20

0,6000

145

41,46

Číslo
1

Popis
Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe

2

3

4

Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce,
priemyslové zóny obcí
Súčasný technický stav bytu a bytového domu
nehnuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu,
rekonštrukciu
Prevládajúca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu
ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie

5

Príslušenstvo bytového domu
bez príslušenstva

6

Vybavenosť a príslušenstvo bytu
byt (nebyt. priestor) vyžadujúci rozsiahlu rekonštrukciu

7

8

9

10

11

12
13

14

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy,
nezamestnanosť do 10 %
Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48
bytov
Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne
nevhodná
Umiestnenie bytu v bytovom dome
byt v krajnej sekcii na 2-6 NP, nebytový priestor v 2-3. NP
samostatne prístupný z verejného priestranstva
Počet bytov vo vchode - v bloku
Byt > Počet bytov vo vchode: do 4 bytov, charakteristika
nebytového priestoru: prevádzkové priestory - lekárne,
lekárske praxe, výpočtové strediská a pod.
Doprava v okolí bytového domu

žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí
15

Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu
bežný hluk a prašnosť od dopravy

16

Výsledok
kPDI*vI

Názor znalca
veľmi problematický byt
Spolu
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Znalec: Ing. Juraj Sedláček

číslo posudku: 193/2018

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV
Názov

Výpočet

Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 41,46/ 145

Všeobecná hodnota

VŠHB = TH * kPD = 12 255,15 EUR * 0,286
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0,286

3 504,97 EUR

Znalec: Ing. Juraj Sedláček

číslo posudku: 193/2018

III. ZÁVER
1. OTÁZKY A ODPOVEDE
Úloha znalca:
Určenie všeobecnej hodnoty bytu č.1 rodinnom dome s.č.1003, LV č.5651, k.ú. Sereď s príslušenstvom a
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č.2394, LV č.5651, k.ú. Sereď, za účelom dobrovoľnej dražby podľa
zákona 527/2002 Z.z., podľa Vyhlášky MS SR č. č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA
Metóda polohovej diferenciácie je použitá z dôvodov nedostatku vstupných podkladov pre iné metódy.

Rekapitulácia :
Stavby:

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou (byty a nebyt. priestory) :
3 504,97 EUR
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [EUR]

Stavby
Byt č.1 v BD s.č.1003

3 504,97

Spolu VŠH

3 504,97

Zaokrúhlená VŠH spolu

3 500,00

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 3 500,00 EUR
Slovom: Tritisícpäťsto EUR

4. MIMORIADNE RIZIKÁ
Ohodnocovaný rodinný dom nebol znalcovi sprístupnený. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu len na
základe vonkajšej obhliadky a dostupných podkladov - fotodokumentácia od objednávateľa a obhliadka exteriéru
nehnuteľnosti. Táto skutočnosť predstavuje pomerne značné riziko, že všeobecná hodnota nie je stanovená
správne, pretože nezohľadňuje možné úpravy domu, a bytu, nezachytené v podkladoch z ktorých znalec
vychádzal.
Pri obhliadke exteriéru znalec zistil, že strecha nad bytom č. 1 je poškodená požiarom (chýbajúca krytina,
obhoretá konštrukcia krovu) a taktiež značnú devastáciu interiéru bytu (viditeľnú cez rozbité okná). Táto
skutočnosť predstavuje vážne riziko z hľadiska ďalšieho možného užívania nehnuteľnosti. Aby sa zabránilo
ďalšiemu poškodzovaniu jednotlivých konštrukcií, bude potrebná okamžitá komplexná rekonštrukcia domu.
V Trenčíne dňa 11.01.2019

Ing. Juraj Sedláček
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Znalec: Ing. Juraj Sedláček

číslo posudku: 193/2018

IV. PRÍLOHY
1. Objednávka DD 44-2018, zo dňa 20.09.2018
2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 5651, k.ú. Hlohovec, zo dňa 12.10.2018
3. Výpis z katastra nehnuteľností, parcela č.2394, k.ú. Hlohovec, zo dňa 29.10.2018
4. Kópia z katastrálnej mapy, zo dňa 12.10.2018
5. Potvrdenie o veku stavby zo dňa 02.11.2018
6. Fotodokumentácia exteriéru rodinného domu
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