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I. ÚVOD
1. Úloha znalca (podľa uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, číslo uznesenia)
a predmet znaleckého skúmania :
Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu súp.č. 2011 s príslušenstvom a s pozemkom KN p.č.
1202/3,1203/3, 1206/1,1206/2 v k.ú. Pruské, obec Pruské, okres Ilava

2. Účel znaleckého posudku: výkon dobrovoľnej dražby
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 26.9.2018 ( dátum obhliadky)
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 5.10.2018
5. Podklady na vypracovanie posudku :
a) Dodané zadávateľom :
-Znalecký posudok č.85/2015, znalca - Ing.Miroslava Terlanda
Podklady prevzaté z predloženého ZP :
- Pôdorysy jednotlivých podlaží RD
- Kolaudačné rozhodnutie, vydané ONV- odborom ÚP v Považskej Bystrici pod č. ÚPt 1831/89327.5-A/2-Pá , zo dňa : 28.11.1989 na stavbu RD s jb.j. v k.ú Pruské - Savčina na p.č. 232/3
- Potvrdenie , vydané obcou pruské, zo dňa : 27.3.2015 - doklad o veku hospodárskej stavby

b) Získané znalcom :
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností a porovnanie predloženej právnej
dokumentácie so skutkovým stavom.
Fotodokumentácia.
- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.4008, k.ú. – Pruské, zo dňa : 3.10.2018,
vytvorený cez katasterportal
- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. – Pruské, zo dňa : 3.10.2018, vytvorená cez katasterportal na
p.č. 1202/3,1203/3,1206/1,1206/2
6. Použité právne predpisy a literatúra:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty.
Vyhláška č. 228/2018 Z. z. - Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 65/2018 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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
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.
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 2. štvrťrok 2018.
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby rodinného domu stanovená lineárnou
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 je potrebné vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor,
zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných
objektov a ohodnocovaného objektu), Nakoľko v inzerciách sa tieto veličiny pre stavby rodinných domov
neuvádzajú - sú pre správnosť stanovenia VŠH polohovou diferenciáciou vybraté z internetovej ponuky
RK - porovnateľné nehnuteľnosti.
Kombinovaná metóda (používa sa 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),
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 ( používa sa 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).
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8. Osobitné požiadavky objednávateľa:
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. Použitá je metóda polohovej diferenciácie.
Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je
schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.
Porovnávacia metóda nie je použitá nakoľko stavba nebola na zameranie a obhliadku sprístupnená a nie
je možné zistiť jej skutkový stav.
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 2018-2,435
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).
Pre stanovenie VŠH pozemkov bola tiež použitá metóda polohovej diferenciácie. Pozemok je zastavaný
stavbou bytového domu, z tohto dôvodu nie je použitá porovnávacia metóda.
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

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
List vlastníctva č. : 4008, zo dňa : 3.10.2018
Vydaný : vytvorený cez katasterportál
Vlastníci nehnuteľností a ich podiely :
A. Majetková podstata:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
Parc.č. 1202/3
záhrady
Parc.č. 1203/3
zastavané plochy a nádvoria
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o výmere
o výmere

140 m2
101 m2

Parc.č. 1206/1
Parc.č. 1206/2

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

o výmere
o výmere

Stavby :
Súp.č. 2011

na parcele č.1206/2

Rodinný dom

531 m2
97 m2

B. Vlastníci:
1 Gašparová Barbora r. Vlasatá, Savčina 11, Pruské, PSČ 018 52, SR
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s.
2011 na pozemku C KN p.č. 1206/2, pozemky C KN p.č. 1202/3, 1203/3, 1206/1, 1206/2 na podiel 1/1, P-238/20018.-2904/2018
Titul nadobudnutia:
Darovacia zmluva V 592/2008.-77/2008
Darovacia zmluva V 1605/2011.-195/2011

C. Ťarchy:
Por.č.: 1
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - záložné právo na
nehnuteľnosti - RD č.s. 2011 na pozemku registra C KN p.č. 1206/2, pozemky registra C KN p.č. 1202/3,
1203/3, 1206/1, 1206/2 na základe záložnej zmluvy zo dňa 02.09.2015 - V 2418/2015.-483/2015

Iné údaje:
Por.č. : 1 Zlúčenie LV 4029 a LV 4008 - R 1113/2015.-331/2015

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa: 26.9.2018 za účasti vlastníčky
oceňovaných nehnuteľností a jej otca.
Zameranie vykonané dňa : 26.9.2018.
Fotodokumentácia vyhotovená dňa : 26.9.2018.

d) Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným
skutočným stavom :
Projektová dokumentácia bola znalcovi predložená v rozsahu pôdorysov jednotlivých podlaží rodinného
domu , ktoré boli prevzaté z predloženého znaleckého posudku. Skutkový stav bol zistený meraním a je
zakreslený v prílohe znaleckého posudku.

e) Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným
skutočným stavom :
Na predloženej kópii z katastrálnej mapy nie je zakreslený prístrešok vedľa domu a prístrešok vedľa
hospodárskej stavby.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :
- Rodinný dom súp.č. 2011 na p.č. 1206/2
- drobné stavby
- oplotenie
- studňa
- vonkajšie úpravy
- pozemok KN p.č. 1202/3,1203/3,1206/1,1206/2 v k.ú. Pruské
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g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :
Nie sú žiadne

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 RODINNÉ DOMY
2.1.1 Rodinný dom s.č. 2011
Oceňovaný rodinný dom súp.č.2011 je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s dvomi
nadzemnými podlažiami. Je umiestnený v tichej časti obce Pruské časť Saučina. Okresné mesto
Ilava je v dosahu do 4,5 km. V dosahu cca 2,5 km je možnosť napojenia sa na diaľničný
privádzač Bratislava - Žilina.
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu rodinného domu bolo
vydané ONV- odborom ÚP v
Považskej Bystrici pod č. ÚPt 1831/89-327.5-A/2-Pá , zo dňa : 28.11.1989 na stavbu RD s 1b.j.
v k.ú Pruské - Savčina na p.č. 232/3. Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu bolo vydané
9.10.1978.
Rodinný dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. Obvodové murivo I.PP je
vyhotovené z monolitického betónu. Obvodové murivo I.NP a II.NP - je vyhotovené ( podľa
údajov vlastníčky a jej otca) z kvádrov, priečky tehlové. Stropy sú rovné železobetónové.
Vonkajšie úpravy povrchov - brizolit, časť steny pri vstupe do domu je obložená keramickým
obkladom. Okolo domu je vyhotovený malý soklíkový obklad z keramického obkladu.
Zastrešenie domu je riešené plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu.
Dom je napojený na rozvod vody zo studne, kanalizácia do žumpy, elektrina. V lokalite je
možnosť napojenia aj na plyn. Podľa údajov vlastníkov je plyn vyvedený na okraj pozemku pri
prednom oplotení.
I.PP - suterén
Vstup do suterénu je po betónovom schodisku z chodby I.NP. Podlažie dispozične pozostáva
z nasledovných miestností : chodba so schodiskom, sklad a kotolňa a vodáreň.
Podlahy sú vyhotovené nasledovne - veľký sklad - PVC , v ostatných miestnostiach poter.
Okná sú jednoduché, dvere hladké plné.
V kotolni sa nachádza kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev TÚV. Vo vodárni je
umiestnená studňa s ručným čerpadlom vody a domácou vodárňou ( Darling).
Vnútorné omietky - vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická.
I.NP
Vstup do domu je z prednej strany domu. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných
miestností : zádverie, chodba, betónové schody s povrchom z PVC vedúce na II.NP, schody
betónové s povrchom zatretým z cementového poteru vedúce do suterénu domu, kúpeľňa, WC,
komora, kuchyňa, dve izby.
Podlahy sú vyhotovené nasledovne : zádverie - mrazuvzdorná keramická dlažba , chodba ,
kuchyňa, WC - PVC, izby - laminátová plávajúca podlaha.
Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné aj s čiastočným presklením. Vnútorné omietky vápenné hladké. Elektroinštalácia - svetelná aj motorická.
Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad nie je
vyhotovený.
V kuchyni sa nachádza – kuchynská linka dĺžky 2,65m s nerezovým drezom s vodovodnou
batériou nerezovou pákovou, sporák plynový s plynovou rúrou. Keramický obklad je
vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.
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V kúpeľni sa nachádza - keramické umývadlo a smaltovaná vaňa. Vodovodná batéria 1 kus
nerezová páková na vani slúži aj pre umývadlo. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej
kúpelne aj okolo vane.
Vykurovanie podlažia prevládajú liatinové radiátory.
II.NP
Vstup na II.NP je po betónovom schodisku z chodby I.NP s povrchom z PVC. Podlažie
dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba so schodiskom, izba, izba, izba, WC
prepojené s kúpeľňou, obývacia izba prepojená s kuchyňou.
Podlahy sú vyhotovené nasledovne : izba č. 3 - PVC , kúpeľňa, WC - keramická dlažba, v
ostatných miestnostiach - laminátová plávajúca podlaha.
Okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné aj s čiastočným presklením. Vnútorné omietky vápenné hladké, farebná maľba. Elektroinštalácia - svetelná.
V kuchyni sa nachádza – kuchynská linka dĺžky 4,15m s nerezovým drezom s vodovodnou
batériou nerezovou pákovou, zabudovaná sklokeramická varná doska a teplovzdušná rúra,
digestor. Zabudovaná je aj umývačka riadu a chladnička s mrazničkou. Keramický obklad je
vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.
V kúpeľni prepojenej s WC sa nachádza - WC so spodnou nádržkou, malé keramické umývadlo
s vodovodnou batériou nerezovou pákovou a samostatný sprchovací kút s vodovodnou batériou
nerezovou pákovou so sprchou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo
WC a sprchového kúta.
Vykurovanie podlažia je oceľovými radiátormi. Prístup z dvoch predných izieb je na logiou.
II.NP bolo rekonštruované v roku 2012.
Dom bol v deň obhliadky v dobrom technickom stave primeranom bežne vykonávanej údržbe a
veku stavby.
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
803 6 Domy rodinné jednobytové
KS:
111 0 Jednobytové budovy
MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie

Začiatok
užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. PP

1989

1. NP

1989

1,2*(4,48*3,35+4,414*3,34+1,97*1,08+1,0*
45,56
1,97+0,87*2,215+0,99*2,215)
9,98*10,195-4,76*1,845+1,767*2,37
97,15

2. NP

1989

9,98*10,195-2,39*1,845+0,88*8,35

104,68

kZP
120/45,56=2,634
120/97,15=1,235
120/104,68=1,146

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad
uvedených v použitom katalógu.
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
1

Osadenie do terénu
1.1.a v priemernej hĺbke 2 m a viac so zvislou izoláciou

4

1250

Deliace konštrukcie
5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

6

1055

Murivo
4.3 z monolitického betónu

5

Hodnota

Vnútorné omietky

7

160

6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
7

400

Stropy
7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

13

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

16

Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice

13.4 z iných materiálov (kamenné, keramické a pod.)

60

16.6 cementový poter
17

180

Dvere
17.3 hladké plné alebo zasklené

18

Okná

23

Dlažby a podlahy ost. miestností

135

18.7 jednoduché drevené alebo oceľové

150

23.6 cementový poter, tehlová dlažba
25

50

Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.1 svetelná, motorická

30

1040

280

Rozvod vody
30.1.b z pozinkovaného potrubia len studenej vody

30

Spolu

4790

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
34

Zdroj teplej vody
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks)

35

65

Zdroj vykurovania
35.1.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks)
Spolu

90
155

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
2

Základy
2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

4

Murivo

5

Deliace konštrukcie

4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm
5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
6

735
160
400

7

Stropy

13

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

7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
13.3 z hliníkového plechu

1040
25

Fasádne omietky
14.2.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 1/2 do 2/3

15

Obklady fasád

16

Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice

15.4.e obklady keramické, obklady drevom do 1/3

160
180

16.4 PVC, guma
17

520

Vnútorné omietky
6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

14

Hodnota

180

Dvere
17.2 plné alebo zasklené dyhované

190

8

18

Okná

19

Okenné žalúzie

18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

530

19.3 kovové
22

300

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

23

Dlažby a podlahy ost. miestností
23.2 keramické dlažby

24

150

Ústredné vykurovanie
24.1.a teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové

25

560

Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.1 svetelná, motorická

30

355

280

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

55
5820

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
33

Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.2 plastové a azbestocementové potrubie (3 ks)

36

37

38

30

Vybavenie kuchyne alebo práčovne
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks)

60

36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks)

30

36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (2.65 bm)

146

Vnútorné vybavenie
37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks)

30

37.5 umývadlo (1 ks)

10

Vodovodné batérie
38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks)

39

Záchod

40

Vnútorné obklady

35

39.3 splachovací bez umývadla (1 ks)

45

25

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

80

40.4 vane (1 ks)

15

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

15

Elektrický rozvádzač
45.1 s automatickým istením (1 ks)

240

Spolu

716

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
4

Murivo
4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm

5

Deliace konštrukcie

6

Vnútorné omietky

5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
7

Hodnota
735
160
400

Stropy
7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

9

1040

9

Ploché strechy

11

Krytiny na plochých strechách

9.3 dvojplášťové

445

11.4 z pozinkovaného plechu
12

365

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

13

Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)
13.3 z hliníkového plechu

14

25

Fasádne omietky
14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/3

17

190

Okná
18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

19

530

Okenné žalúzie
19.3 kovové

22

300

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

23

150

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

25

480

Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.2 svetelná

30

355

Dlažby a podlahy ost. miestností
23.2 keramické dlažby

24

260

Dvere
17.2 plné alebo zasklené dyhované

18

55

155

Rozvod vody
30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
Spolu

35
5680

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
33

Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks)

36

37

38

39

20

Vybavenie kuchyne alebo práčovne
36.1 sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou (1 ks)

200

36.5 umývačka riadu (zabudovaná) (1 ks)

150

36.6 chladnička alebo mraznička (zabudovaná) (2 ks)

250

36.7 odsávač pár (1 ks)

30

36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks)

30

36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (4.15 bm)

228

Vnútorné vybavenie
37.5 umývadlo (1 ks)

10

37.9 samostatná sprcha (1 ks)

75

Vodovodné batérie
38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks)

35

38.3 pákové nerezové (2 ks)

40

Záchod
39.3 splachovací bez umývadla (1 ks)

40

25

Vnútorné obklady
40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks)

10

80

40.5 samostatnej sprchy (1 ks)

20

40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks)

30

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

15

Spolu

1238

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Podlažie

Výpočet RU na m2 ZP

Hodnota RU [€/m2]

1. PP

(4790 + 155 * 2,634)/30,1260

172,55

1. NP

(5820 + 716 * 1,235)/30,1260

222,54

2. NP

(5680 + 1238 * 1,146)/30,1260

235,64

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1. PP

1989

29

71

100

29,00

71,00

1. NP

1989

29

71

100

29,00

71,00

2. NP

1989

29

71

100

29,00

71,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

1. PP z roku 1989
Východisková hodnota

172,55 €/m2*45,56 m2*2,458*0,95

18 357,10

Technická hodnota

71,00% z 18 357,10

13 033,54

Východisková hodnota

222,54 €/m2*97,15 m2*2,458*0,95

50 484,30

Technická hodnota

71,00% z 50 484,30

35 843,85

Východisková hodnota

235,64 €/m2*104,68 m2*2,458*0,95

57 599,43

Technická hodnota

71,00% z 57 599,43

40 895,60

1. NP z roku 1989

2. NP z roku 1989

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Podlažie

Východisková hodnota [€]

Technická hodnota [€]

1. podzemné podlažie

18 357,10

13 033,54

1. nadzemné podlažie

50 484,30

35 843,85

2. nadzemné podlažie

57 599,43

40 895,60

126 440,83

89 772,99

Spolu

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
2.2.1 Prístrešok na p.č. 1206/1
Oceňovaný prístrešok bol pristavený z bočnej strany domu v roku 2008. Nosná konštrukcia je tvorená
drevenými stĺpikmi, ktoré sú ukotvené do betónových základov, Prestrešenie je riešené pultovým krovom
s krytinou kanadský lepenkový šindel. Podlaha je vyhotovená z terazzovej dlažby.
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ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 Objekty pozemné zvláštne
KS1:
127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS2:
127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované
MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie
1. NP

Začiatok
užívania
2008

Výpočet zastavanej plochy
4,535*2,96

ZP [m2]
13,42

kZP
18/13,42=1,341

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad
uvedených v použitom katalógu.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
2

Základy a podmurovka

3

Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)

Hodnota

2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže

115

3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere
5

205

Krov
5.3 pultové

545

6

Krytina strechy na krove

8

Klampiarske konštrukcie

6.5 z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle

710

8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
9

100

Vonkajšia úprava povrchov
9.5 napustenie impregnáciou

10

Vnútorná úprava povrchov

14

Podlahy

180

10.5 napustenie impregnáciou

50

14.4 cementové dlaždice, liaty xylolit, hladený betón s náterom

350

Spolu

2255

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
Spolu

0

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Podlažie
1. NP

Výpočet RU na m2 ZP

Hodnota RU [€/m2]

(2255 + 0 * 1,341)/30,1260

74,85

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Podlažie
1. NP

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

2008

10

50

60

16,67

83,33
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
€/m2*13,42

Východisková hodnota

74,85

Technická hodnota

83,33% z 2 345,58

Hodnota [€]

m2*2,458*0,95

2 345,58
1 954,57

2.2.2 prístrešok vedľa hospodárskej stavby
Oceňovaný prístrešok bol pristavený v roku 1966 k hospodárskej stavbe. Nosná konštrukcia je tvorená z
oceľových stĺpikov s obvodovou konštrukciou v časti z dreva a v časti z plechu. Prestrešenie je riešené
pultovým krovom s krytinou prevažná časť- pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie - žľab pozinkovaný plech. Podlaha - dusaná hlina.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 Objekty pozemné zvláštne
KS1:
127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS2:
127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované
MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie
1. NP

Začiatok
užívania
1966

Výpočet zastavanej plochy
3,475*6,24

ZP [m2]
21,68

kZP
18/21,68=0,830

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad
uvedených v použitom katalógu.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
2

Základy a podmurovka

3

Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)

Hodnota

2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže

115

3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere
5

205

Krov
5.3 pultové

545

6

Krytina strechy na krove

8

Klampiarske konštrukcie

6.1.c plechová pozinkovaná

760

8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

100

Spolu

1725

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
Spolu

0

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Podlažie
1. NP

Výpočet RU na m2 ZP
(1725 + 0 * 0,830)/30,1260

Hodnota RU [€/m2]
57,26
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TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Podlažie

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1966

52

8

60

86,67

13,33

1. NP

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
€/m2*21,68

Východisková hodnota

57,26

Technická hodnota

13,33% z 2 898,79

Hodnota [€]

m2*2,458*0,95

2 898,79
386,41

2.2.3 oplotenie predné
Oplotenie predné bolo vybudované v roku 1989 na betónovom základe s podmúrovkou z bielych
plotových tehál. Výplň oplotenia je tvorené oceľovou tyčovinou výšky 0,65m. K oploteniu patrí vstupná
brána a bránka .

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 2 Oplotenie
KS:
2ex Inžinierske stavby
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Počet MJ

Popis
z kameňa a betónu

2.

Body / MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
23,55m

700

23,24 €/m

23,55m

1270

42,16 €/m

Podmurovka:
murovaná z tehly alebo tvárnic

65,40 €/m

Spolu:
3.

Výplň plotu:
z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme

4.

Plotové vráta:

5.

Plotové vrátka:

15,31m2

435

14,44 €/m

1 ks

7505

249,12 €/ks

1 ks

3890

129,12 €/ks

b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov

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

7+22-1,0-4,45 = 23,55 m
23,55*0,65 = 15,31 m2
kCU = 2,458
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

41

70

41,43

58,57

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková hodnota
Technická hodnota

Výpočet
(23,55m * 65,40 €/m + 15,31m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 249,12 €/ks +
1ks * 129,12 €/ks) * 2,458 * 0,95
58,57 % z 4 995,91 €
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Hodnota [€]
4 995,91
2 926,10

2.2.4 oplotenie zadné
Oplotenie zadné bolo vybudované v roku 1989. Ide o oplotenie z pletiva na oceľových stĺpikoch.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 2 Oplotenie
KS:
2ex Inžinierske stavby
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Počet MJ

Popis

Body / MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu

30,00m

23,24 €/m

700

23,24 €/m

Spolu:
3.

Výplň plotu:
zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky

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

45,00m2

12,61 €/m

380

30 m
30*1,5 = 45,00 m2
kCU = 2,458
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

21

50

58,00

42,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

(30,00m * 23,24 €/m +

Technická hodnota

42,00 % z 2 953,08 €

45,00m2

* 12,61

Hodnota [€]
€/m2)

* 2,458 * 0,95

2 953,08
1 240,29

2.2.5 studňa
Oceňovaná studňa je umiestnená v suteréne domu. Má ručné čerpadlo vody. Z nej je čerpaná voda do
domu. V lokalite nie je podľa údajov vlastníčky možné napojenia na verejný rozvod vody.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
825 7 Studne a záchyty vody
KS:
222 2 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Typ:
Hĺbka:
Priemer:
Počet ručných čerpadiel:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Rozpočtový ukazovateľ:

narážaná
7m
50 mm
1
kCU = 2,458
kM = 0,95
59,58 €/m

15

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1988

30

30

60

50,00

50,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

(59,58 €/m * 7m + 71,03 €/ks * 1ks) * 2,458 * 0,95

Technická hodnota

50,00 % z 1 139,74 €

1 139,74
569,87

2.2.6 kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka bola vybudovaná v roku 1989. Ňou je dom odkanalizovaný do žumpy, ktorá je
umiestnená na pozemku KN p.č. 1206/1 za stavbou rodinného domu.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 2 Kanalizácia
Kód KS:
2223 Miestne kanalizácie
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod:
2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové
Položka:
2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 530/30,1260 = 17,59 €/bm
Počet merných jednotiek:
3,5 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
kanalizačná prípojka

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

51

80

36,25

63,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

3,5 bm * 17,59 €/bm * 2,458 * 0,95

Technická hodnota

63,75 % z 143,76 €

Hodnota [€]
143,76
91,65

2.2.7 žumpa
Oceňovaná žumpa je umiestnená na pozemku KN p.č. 1206/1 v zadnej časti za rodinným domom.
Veľkosť žumpy je do výpočtu zadaná podľa vyjadrenia otca vlastníčky oceňovaných nehnuteľností.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 2 Kanalizácia
Kód KS:
2223 Miestne kanalizácie
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod:
2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP
Počet merných jednotiek:
3,10*4,0*2,20 = 27,28 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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

51

80

36,25

63,75

Žumpa

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

27,28

Technická hodnota

63,75 % z 6 872,12 €

m3

Hodnota [€]

OP * 107,88 €/m3 OP * 2,458 * 0,95

6 872,12
4 380,98

2.2.8 elektrická prípojka
Elektrická prípojka bola vybudovaná v roku 1989. Ňou je dom napojený na verejný rozvod NN
vzdušným káblovým vedením.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
828 7 Elektrické rozvody
Kód KS:
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)
Bod:
7.1. NN prípojky
Položka:
7.1.q) káblová prípojka vzdušná Cu 4*16 mm*mm
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 390/30,1260 = 12,95 €/bm
Počet káblov:
1
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 7,77 €/bm
Počet merných jednotiek:
15,5 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
elektrická prípojka

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

21

50

58,00

42,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

15,5 bm * (12,95 €/bm + 0 * 7,77 €/bm) * 2,458 * 0,95

468,71

Technická hodnota

42,00 % z 468,71 €

196,86

2.2.9 spevnená plocha z TD
Vstupný chodník do domu a časť spevnenej plochy pred vstupom do domu sú vyhotovené z terazzovej
dlažby kladenej do malty.
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ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
822 2,5 Spevnené plochy
Kód KS:
2112 Miestne komunikácie
Kód KS2:
2111 Cestné komunikácie
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:
8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým
Položka:
8.3.b) Terazzové dlaždice - kladené do malty
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 520/30,1260 = 17,26 €/m2 ZP
Počet merných jednotiek: 1,845*2,39+2,96*3,10+2,96*1,94*0,5+10,97*0,95 = 26,88 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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

21

50

58,00

42,00

spevnená plocha z TD

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

26,88

Technická hodnota

42,00 % z 1 083,37 €

m2

Hodnota [€]

ZP * 17,26 €/m2 ZP * 2,458 * 0,95

1 083,37
455,02

2.2.10 spevnená plocha betónová
Spevnené betónové plochy tvoria okapové chodníky okolo domu .

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
822 2,5 Spevnené plochy
Kód KS:
2112 Miestne komunikácie
Kód KS2:
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:
6,45*0,8+6,75*0,8+3,3*3,5+(8,35-3,5)*0,6+(9,98+0,627+0,6)*0,525+10,195*0,627 = 37,3 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
spevnená betónová plocha

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

21

50

58,00

42,00
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

37,3

Technická hodnota

42,00 % z 751,67 €

m2

Hodnota [€]

ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,458 * 0,95

751,67
315,70

2.2.11 domáca vodáreň
Domáca vodáreň Darling je umiestnená v suteréne rodinného domu. Slúži na čerpanie vody zo studne pre
potreby rodinného domu.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
827 1 Vodovod
Kód KS:
2222 Miestne potrubné rozvody vody
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod:
1.7. Domáce vodárne (JKSO 814 2)
Položka:
1.7.a) Darling - podľa výkonu
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 6650/30,1260 = 220,74 €/Ks
Počet merných jednotiek:
1 Ks
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
domáca vodáreň

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1989

29

11

40

72,50

27,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

1 Ks * 220,74 €/Ks * 2,458 * 0,95

515,45

Technická hodnota

27,50 % z 515,45 €

141,75

2.3 ZLÚČENÉ STAVBY
2.3.1 Hospodárska stavba na p.č. 1203/3
2.3.1.1 Hospodárska stavba na p.č. 1203/3 (murovaná časť)
Oceňovaná hospodárska stavba bola vybudovaná v roku 1964 ( vek stavby je prevzatý z predloženého
potvrdenia, ktoré vydal Obecný úrad Pruské, dňa : 27.3.2015). Stavba je postavená na betónových
základoch s obvodovým murivom z tehál hr. do 30cm, priečka tehlová, strop - drevený trámový s rovným
podhľadom. Zastrešenie stavby je riešené krovom s krytinou jednoduchou škridlovou. Okná zdvojené v
drevenom ráme, dvere hladké plné. Stavba pozostáva z letnej kuchyne a chlieva. V letnej kuchyni je
umiestnený sporák na pevné palivo a drevené schody bez podstupníc , ktorými je prístupný povalový
priestor. Podlaha - v letnej kuchyni PVC, v chlievy - poter. Vnútorné omietky - vápenné hladké,
vonkajšie štukové. Elektroinštalácia - svetelná.
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ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 Objekty pozemné zvláštne
KS1:
127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS2:
127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované
MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie
1. NP

Začiatok
užívania
1964

Výpočet zastavanej plochy
7,035*4,0

ZP [m2]
28,14

kZP
18/28,14=0,640

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad
uvedených v použitom katalógu.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
2

Základy a podmurovka

3

Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)

2.3 bez podmurovky, iba základové pásy

615

3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm
4
5

Krov

6

Krytina strechy na krove

360

5.1 väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové
6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové
Vonkajšia úprava povrchov

10

Vnútorná úprava povrchov

11

Schodisko (podľa materiálu nástupnice)

370

10.2 vápenná hladká omietka

185

11.7 mäkké drevo bez podstupníc

330

Dvere
12.4 hladké plné alebo zasklené

13

Okná

14

Podlahy

150

13.5 zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

80

14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter
18

680
295

9.2 striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

12

1260

Stropy
4.2 trámčekové s podhľadom

9

Hodnota

185

Elektroinštalácia
18.4 len svetelná - poistky

190

Spolu

4700

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
25

Vnútorné vybavenie
25.8 kuchynský sporák na tuhé palivo (1 ks)

305

Spolu

305
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Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Podlažie
1. NP

Výpočet RU na m2 ZP

Hodnota RU [€/m2]

(4700 + 305 * 0,640)/30,1260

162,49

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1964

54

26

80

67,50

32,50

1. NP

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
€/m2*28,14

Východisková hodnota

162,49

Technická hodnota

32,50% z 10 677,17

Hodnota [€]

m2*2,458*0,95

10 677,17
3 470,08

2.3.1.2 Hospodárska stavba na p.č. 1203/3 - drevená časť
Oceňovaná hospodárska stavba - drevená časť je postavená v zadnej časti za murovanou časťou. Je
vyhotovená z drevených jednostranne obitých dosák. Postavená bola spolu s murovanou časťou v roku
1964. Strop - drevený trámový s viditeľnými trámami. Zastrešenie stavby je riešené krovom s krytinou
jednoduchou škridlovou. Táto časť tvorí jeden priestor využívaný na skladovanie.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
815 Objekty pozemné zvláštne
KS1:
127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS2:
127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované
MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie
1. NP

Začiatok
užívania
1964

Výpočet zastavanej plochy
7,0*8,38

ZP [m2]
58,66

kZP
18/58,66=0,307

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad
uvedených v použitom katalógu.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Položka

Bod
2

2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže
3

4

Hodnota

Základy a podmurovka
Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo
azbestocementovým plášťom
Stropy
4.3 trámčekové bez podhľadu

5

Krov

6

Krytina strechy na krove

115

675

205

5.1 väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové
6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové

680
295

Spolu

1970
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Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
Spolu

0

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
kCU = 2,458
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
kM = 0,95
Podlažie
1. NP

Výpočet RU na m2 ZP

Hodnota RU [€/m2]

(1970 + 0 * 0,307)/30,1260

65,39

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1964

54

26

80

67,50

32,50

1. NP

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

65,39 €/m2*58,66 m2*2,458*0,95

8 956,92

Technická hodnota

32,50% z 8 956,92

2 911,00

2.3.1.3 Vyhodnotenie - Hospodárska stavba na p.č. 1203/3
Číslo

Názov

1.

Hospodárska stavba na p.č. 1203/3

2.

Hospodárska stavba na p.č. 1203/3 - drevená časť

Východisková hodnota [€]

Spolu

Technická hodnota [€]

10 677,17

3 470,08

8 956,92

2 911,00

19 634,09

6 381,08

2.4 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov

Východisková hodnota [€]

Rodinný dom s.č. 2011

Technická hodnota [€]

126 440,83

89 772,99

Prístrešok na p.č. 1206/1

2 345,58

1 954,57

prístrešok vedľa hospodárskej stavby

2 898,79

386,41

5 244,37

2 340,98

oplotenie predné

4 995,91

2 926,10

oplotenie zadné

2 953,08

1 240,29

Celkom za Ploty

7 948,99

4 166,39

studňa

1 139,74

569,87

Drobné stavby

Celkom za Drobné stavby
Ploty

Vonkajšie úpravy
kanalizačná prípojka
žumpa
elektrická prípojka
spevnená plocha z TD

143,76

91,65

6 872,12

4 380,98

468,71

196,86

1 083,37

455,02

spevnená betónová plocha

751,67

315,70

domáca vodáreň

515,45

141,75

Celkom za Vonkajšie úpravy
Hospodárska stavba na p.č. 1203/3
Celkom:
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9 835,08

5 581,96

19 634,09

6 381,08

170 243,10

108 813,27

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Oceňovaný rodinný dom súp.č. 2011 je postavený v tichej okrajovej časti obce Pruské nazývanej Saučina.
V obci Pruské sa nachádza základná škola a materská škola, obchod s potravinami, zástavka prímestskej
autobusovej dopravy, pošta, obecný úrad, zdravotné stredisko, niekoľko menších obchodov, kostol,
pohostinstvo, kvetinárstvo a pod. V obci aj v jej častiach sa nachádzajú štandardné rodinné domy.
Obec je rýchlo dostupná dobrým dopravným spojením s okresným mestom Ilava. Okresné mesto Ilava je
z tejto časti obce Pruské Savčina vzdialené cca 4,5 km ( autom do 7min) Blízkosť je aj napojenie sa na
diaľničnú sieť Bratislava – Žilina.

b) Analýza využitia nehnuteľností:
Oceňovaný rodinný dom súp.č. 2011 sa v deň obhliadky využíval na trvalé rodinné bývanie. Rodinný
dom má dve bytové jednotky - jedna je na prízemí rodinného domu a druhá na poschodí. Iné využitie
rodinného domu ako na bývanie sa nedá predpokladať.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Poznámka :
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 formou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s.
2011 na pozemku C KN p.č. 1206/2, pozemky C KN p.č. 1202/3, 1203/3, 1206/1, 1206/2 na podiel 1/1, P-238/20018.-2904/2018
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Riziká vyplývajúce z predloženého listu vlastníctva č. 4008 v časti C – Ťarchy :
Por.č.: 1
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - záložné právo na
nehnuteľnosti - RD č.s. 2011 na pozemku registra C KN p.č. 1206/2, pozemky registra C KN p.č. 1202/3,
1203/3, 1206/1, 1206/2 na základe záložnej zmluvy zo dňa 02.09.2015 - V 2418/2015.-483/2015
Znalcovi neboli v deň obhliadky známe žiadne iné riziká, ktoré by boli spojené s využitím nehnuteľností.

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 STAVBY
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:
0,45
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Výpočet

Trieda

Hodnota

I. trieda

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

1,350

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

0,900

III. trieda

Priemerný koeficient

0,450

IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,248

V. trieda

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

0,045

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je Metodikou výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb USI ŽU
v Žiline odporúčaný pre ostatné nebytové budovy a stavby v obciach v rozpätí od 0,20-0,30 s možnosťou
jeho zvýšenia o hodnotu +0,15.
Znalcom bol koeficient stanovený na hodnotu 0,45 vzhľadom na cenovú úroveň nehnuteľností
v ponukách realitných kancelárií na realitných serveroch za účelom dosiahnutia odpovedajúcej cenovej
úrovne na realitnom trhu.).
Porovnateľné nehnuteľnosti vybraté z internetovej ponuky RK
DOM č.1 - oceňovaný RD

DOM č.2
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DOM č.3

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Čísl
o

Popis/Zdôvodnenie

Trieda

1

Trh s nehnuteľnosťami

2

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce

dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe

13

5,85

III.

0,450

30

13,50

II.

0,900

8

7,20

I.

1,350

7

9,45

II.

0,900

6

5,40

I.

1,350

10

13,50

I.

1,350

9

12,15

I.

1,350

6

8,10

II.

0,900

5

4,50

rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%

I.

1,350

6

8,10

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

III.

0,450

7

3,15

IV.

0,248

7

1,74

III.

0,450

10

4,50

III.

0,450

8

3,60

II.

0,900

9

8,10

II.

0,900

8

7,20

Súčasný technický stav nehnuteľností

4

Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti

5

Príslušenstvo nehnuteľnosti
príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu
nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20%
Typ nehnuteľnosti
veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s dvorom,
predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s výborným
dispozičným riešením.
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste,
nezamestnanosť do 5 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby

objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.

7

8

malá hustota obyvateľstva
9

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám

10

Konfigurácia terénu

orientácia hlavných miestností k JZ - JV

11

12

13

14

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 do 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
zlepšenie podmienok existencie stavby v dobe dlhšej ako 5 rokov
17

Výsledok
kPDI*vI

0,450

nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu

6

Váha
vI

III.

časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce
3

kPDI

Možnosti ďalšieho rozšírenia
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18

rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej
zástavby
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností

IV.

0,248

7

1,74

V.

0,045

4

0,18

II.

0,900

20

18,00

180

135,95

nehnuteľnosti bez výnosu
19

Názor znalca
dobrá nehnuteľnosť
Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov

Výpočet

Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 135,95/ 180

Všeobecná hodnota

VŠHS = TH * kPD = 108 813,27 € * 0,755

0,755
82 154,02 €

3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
3.2.1.1.1 zastavané plochy a nádvoria
Pozemky KN p.č. 1203/3,1206/1,1206/2 sú evidované na LV č. 4008 ako zastavané plochy a nádvoria.
Na pozemku KN p.č. 1206/2 je postavená stavba rodinného domu s.č. 2011. Pozemok KN p.č. 1202/3 je
evidovaný ako záhrada. Ide o trávnatú plochu pred hospodárskou stavbou.. Pozemky sú rovinaté
prístupné priamo z miestnej prístupovej komunikácie, umiestnené v zastavanom území obce Pruské, k.ú.
Pruské.
V danej lokalite je možnosť napojenia sa na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne : plyn,
elektro, kanalizácia do žumpy, voda z vlastnej studne.
Vzhľadom na blízkosť obce Pruské a dobré dopravné spojenie s okresným mestom Ilava ako aj rýchla
dostupnosť diaľnice D1 Bratislava – Žilina ide o obec, kde je zvýšený záujem o kúpu pozemkov. Ako
východisková hodnota bola braná do úvahy hodnota 80 % z vých.hodnoty okresného mesta Ilava.
Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera
[m2]
140
140,00

1202/3

záhrada

1203/3

zastavané plochy a nádvoria

101

1206/1

zastavané plochy a nádvoria

1206/2

zastavané plochy a nádvoria

Výmera [m2]

Podiel
1/1

140,00

101,00

1/1

101,00

531

531,00

1/1

531,00

97

97,00

1/1

97,00

Spolu výmera

Obec:
Východisková hodnota:

869,00

Pruské
VHMJ = 80,00% z 9,96 €/m2 = 7,97 €/m2

Označenie a názov
koeficientu

Hodnotenie

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti pre
kS
individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na
koeficient všeobecnej situácie predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000
obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov
5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným
kV
vybavením,
koeficient intenzity využitia
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu,
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Hodnota
koeficientu
1,00

1,00

kD
koeficient dopravných
vzťahov
kF
koeficient funkčného využitia
územia
kI
koeficient technickej
infraštruktúry pozemku
kZ
koeficient povyšujúcich
faktorov
kR
koeficient redukujúcich
faktorov

- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so
štandardným vybavením
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)

1,25

2. stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva druhy verejných sietí,
napríklad miestne rozvody vody, elektriny)

1,15

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

2,40

0. nevyskytuje sa

1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie

Výpočet

Hodnota

kPD = 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,25 * 1,15 * 2,40 * 1,00
€/m2

Jednotková hodnota pozemku

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 7,97

Všeobecná hodnota pozemku

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 869,00

24,75 €/m2

* 3,1050

m2

* 24,75

3,1050

€/m2

21 507,75 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH
parcela č. 1202/3

140,00 m2 * 24,75 €/m2 * 1 / 1

Všeobecná hodnota
pozemku v celosti [€]
3 465,00

parcela č. 1203/3

101,00 m2 * 24,75 €/m2 * 1 / 1

2 499,75

Názov

Výpočet

parcela č. 1206/1

531,00

parcela č. 1206/2

97,00 m2 * 24,75 €/m2 * 1 / 1

m2

* 24,75

€/m2

Spolu

*1/1

13 142,25
2 400,75
21 507,75
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III. ZÁVER
Rodinný dom súp.č. 2011 s príslušenstvom a s pozemkom KN p.č. 1202/3, 1203/3, 1206/1,
1206/2 v k.ú. Pruské

1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Ako vhodná metóda pre stanovenie VŠH nehnuteľností bola zvolená znalcom metóda polohovej
diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné,
pretože byt nie je schopný dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné
vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda je vykonaná len porovnaním ponúkaných rodinných
domov, ktoré boli vybraté z internetovej ponuky RK.
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Rodinný dom s.č. 2011

67 778,61

Drobné stavby
Prístrešok na p.č. 1206/1

1 475,70

prístrešok vedľa hospodárskej stavby

291,74

Spolu za Drobné stavby

1 767,44

Ploty
oplotenie predné

2 209,21

oplotenie zadné

936,42

Spolu za Ploty

3 145,62

studňa

430,25

Vonkajšie úpravy
kanalizačná prípojka

69,20

žumpa

3 307,64

elektrická prípojka

148,63

spevnená plocha z TD

343,54

spevnená betónová plocha

238,35

domáca vodáreň

107,02

Spolu za Vonkajšie úpravy

4 214,38

Hospodárska stavba na p.č. 1203/3

4 817,72

Spolu stavby

82 154,02

Pozemky
záhrady - parc. č. 1202/3 (140 m2)

3 465,00

zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1203/3 (101 m2)
zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1206/1 (531
zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1206/2 (97

2 499,75

m2)

13 142,25

m2)

2 400,75

m2)

21 507,75

Všeobecná hodnota celkom

103 661,77

Spolu pozemky (869,00

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

104 000,00

Slovom: Jedenstoštyritisíc Eur

V Trenčíne, dňa : 5.10.2018

Ing.Lenka Ďurechová
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IV. PRÍLOHY
- Objednávka na vypracovanie ZP
- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.4008, k.ú. – Pruské, zo dňa : 3.10.2018,
vytvorený cez katasterportal
- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. – Pruské, zo dňa : 3.10.2018, vytvorená cez katasterportal na
p.č. 1202/3,1203/3,1206/1,1206/2

- Situačný nákres stavieb a vonkajších úprav
- Pôdorys I.PP , I.NP a II.NP RD s.č.2011
- Nákres hospodárskych stavieb
- Fotodokumentácia
- Kolaudačné rozhodnutie, vydané ONV- odborom ÚP v Považskej Bystrici pod č. ÚPt 1831/89327.5-A/2-Pá , zo dňa : 28.11.1989 na stavbu RD s jb.j. v k.ú Pruské - Savčina na p.č. 232/3
- Potvrdenie , vydané obcou pruské, zo dňa : 27.3.2015 - doklad o veku hospodárskej stavby
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