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l. ÚVOD
1.0 ÚLOHA ZNALCA:
- Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnutel'nosti podl'a vyhlášky MS SR č.605/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS SR
č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č.626/2007 Z.z. vyhlášky č.254/2010 Z.z,
vyhlášky č.213/2017 Z.z .. , vyhlášky č.228/2018 Z.z. - Byt č.12 na 4. poschodí obytného domu súp. č.l07 na parcele KN
č.434/17 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a pozemkov parc.
č.434/17 a č.434/18 v spoluvlastníckom podiele 92/1 000 na ulici Školská č.1 v katastrálnom území Rozhanovce, obec
Rozhanovce, okres Košice - okolie.

1.1 ÚCEL ZNALECKÉHO ÚKONU:
- Pre účely prevodu vlastníckeho práva.

1.2 DATUM KU KTORÉMU SA NEHNUTEĽNOSŤ OHODNOCUJE (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického
stavu):
- Dátum obhliadky nehnutel'nosti dňa 18.01.2019.

1.3 DÁTUM, KU KTORÉMU SA NEHNUTEĽNOSŤ ALEBO STAVBA OHODNOCUJE:
- Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 22.01.2019

I
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1.4 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU:
1.4.1 POSKYTNUTÉ ZADÁVATELOM:
- Písomná objednávka zo dňa 15.01.2019
- Potvrdenie o roku postavenia obytného domu a roku čiastočnej rekonštrukcie, vydané Obcou Rozhanovce zo dňa
17.01.2019 - originál.
- Ostatné doklady nepredložené.
1.4.2 OBSTARANÉ ZNALCOM:
- Výpis z katastra nehnutel'nosti z listu vlastníctva č.1510 - čiastočný, k. Ú. Furča, vytvorený cez katastrálny portál Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 18.01.2019.
- informatívna kópia z mapy, k. Ú. Rozhanovce, vytvorená cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky zo dňa 18.01.2019.
- Zameranie, zakreslenie a technický popis stavu nehnutel'nosti.
- Zistenie druhu konštrukcií a štandardu vybavenia jednotlivých nehnutel'nosti.
- Príloha č.3 k vyhláške č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
- Indexy cien stavebných prác k III. štvrťroku 2018 spracované pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR.
- Posúdenie opotrebovania jednotlivých prvkov nehnuteľnosti.
- Poznámky znalca z obhliadky nehnutel'nosti zo dňa 18.01.2019.
- Výsledok miestneho šetrenia.
- Informácie z realitných portálov
- Archív znalca
- Fotodokumentácia.

1.5 POUŽITE PRÁVNE PREDPISY A LITERATÚRA:
- Vyhláška MS SR Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Zákon Č. 65/2018 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 228/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Č. 382/2004 Z.z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatel'och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 218/2018 Z. z. ktorou sa mení a doplňa vyhláška
Ministerstva spravodlivosti SR Č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre
znalcov, tlmočníkov a prekladatel'ov v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Č. 213/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MSSR Č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v
znení neskorších predpisov.
- Zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.
- 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 nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon).
- Vy láška Federálneho štatistického úradu Č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných
!=';c výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podl'a použitého katalógu rozpočtových
ukazovateľov).
- Vy láška Č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb.
- STN 734055 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
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" Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností a stavieb, Žilinská univerzita vEDIS,
2001, ISBN 80-7100-827-3.
- Miloslav Ilavský, Milan Nič, Dušan Majdúch: Ohodnocovanie nehnuteľnosti, Mlpress - Miloslav Ilavský, Lazaretská 13,
Bratislava.
" Sčitanie obyvateľov, domova bytov 2001 - Základné údaje - Obyvateľstvo; Štatistický úrad SR.
" Pre stanovenie Kcú v celom znaleckom posudku je použitý nasledujúci postup - Kcú z 4/1996 na 3/2018 podľa
zverejnených údajov Štatistického úradu SR publikovaných na webovej stránke ŠÚ SR

1,6.1 Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
Základné pojmy metodiky:
Všeobecná hodnota VŠH - Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu
v podmienkach vol'nej 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.

Východisková hodnota VH - Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú
stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

Technická hodnota TH - Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu
zodpovedajúcu výške opotrebenia.

1.6.2 Definície použitých postupov
- Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej
hodnoty nehnutel'ností a stavieb (IS8N 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych
štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrťrok 2018.

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená 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
nehnutel'ností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová
plocha, dlžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),

Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý
sa uplatní na technickú hodnotu).

1.7 OSOBITNÉ POŽIADAVKY ZADÁVATELA:
" Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.al VÝBER POUŽITEJ METÓDY:
- Príloha Č. 3 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení nasledujúcich zmien a
doplnkov. Použitá je metóda polohovej diferenciácie spracovaná pomocou publikácie "Metodika výpočtu všeobecnej
. dnoty nehnutel'ností a stavieb" vydanej Žilinskou univerzitou v Žiline, ÚS!. Použitie kombinovanej metódy na
stanovenie všeobecnej nie je vhodné, pretože nehnutel'nosť nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou
prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je nevhodná
z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby, nie je možnosť získania štatisticky významného súboru
c" ;ekiov vhodných na porovnanie v danom mieste a čase, bez relevantných a identifikovatel'ných podkladov porovnania.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovatel'ov publikovaných v Metodike výpočtu
4'Š&cbecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ bytu je vytvorený v zmysle
• erejne publikovaného katalógu určenom ministerstvom spravodlivosti, pre vytvorenie RU - Metodika stanovenia
ršecbecne] hodnoty nehnute!'nosti a stavieb IS8N 80-7100-827-3, KS 1122 - Trojbytové a viacbytové budovy (JKSO
5.::3 3 - Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými) s tým, že pri tvorbe je
zIJ."rad ený koeficient konštrukcie a vybavenia. Koeficient cenovej úrovne je podl'a posledných známych štatistických
:':::3j;;:;V vydaných ŠU SR platných pre III. štvrťrok 2018. Celý výpočet je realizovaný programom HYPO - verzia 16,72
"';:-.:;s žmna v spoluprácl s USI Žilina.

},; :.t'::_ô oolohovej diferenciácie
M,;;ió a vychádza zo základného vzťahu:
'. 'Š:-:S = TH * kPD [€],
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kde: TH - technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,
PD - 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
SI.

Princíp je založený na určeni hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh
ehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné koeficienty

polohove] diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií
(zatríedenlrn do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priememá hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú,
platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnutel'nosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na
hodnotu (váhu).
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu pozemkov bude stanovená metódou polohovej diferenciácie. Je
definovaná ako súčin východiskovej hodnoty pre danú obec a koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý je súčinom
koeficientu všeobecnej situácie, intenzity využitia, dopravného napojenia, obchodnej a priemyselnej polohy, druhu
pozemku a povyšujúcich resp. redukujúcich faktorov.

1.bl VLASTNíCKE A EVIDENCNÉ ÚDAJE:
- Výpis z katastra nehnutel'nosti z listu vlastníctva č.151 O - čiastočný, vytvorený cez katastrálny portál Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 18.01.2019.

Časť A: Majetková podstata
Parcely registra "C" evidované na katastráinej mape
- parc. č.434/17 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2 v spoluvlastníckom podiel 92/1000
- parc. č.434/18 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2 v spoluvlastníckom podiel 92/1000

Byty
- Byt č.12 na 4.poschodí, Školská č.1, Rozhanovce

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby
Účastník právneho vzťahu - Vlastník .
12 - Obec Rozhanovce, SR, spoluvlastnicky podiel 111

IČO: - neuvedené

Titul nadobudnutia - titul žiadosti o zápis Z 3056/98 .

Časť C: Ťarchy
- Záložné právo k bytu podľa zákona č.182/93 Zb. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov. Názov Spoločenstvo 12
bytovej jednotky, Rozhanovce, Školská č.1 ..

Iné údaje - Bez zápisu.
Poz ámka - Bez zápisu.

1.cJ ÚDAJE O OBHLIADKE A ZAMERANí PREDMETU POSÚDENIA:
- Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 18.01.2019 za účasti znalca a starostu obce
Rozhanovce. Ohodnocovaný byt bol zameraný dňa 18.01.2019. Fotokumentácia nehnutel'nosti vyhotovená znalcom dňa
ts. 1.2019.

1.dI POROVNANIE TECNICKEJ DOKUMENTÁCIE STAVIEB A NEHNUTEĽNOSTI SO SKUTKOVÝM STAVOM:
- Technická dokumentácia bytu nebola poskytnutá. Skutkový stav bytu bol zameraný. Schematický náčrt bytu tvorí
p.' u znaleckého posudku. Vek bytového domu bol určený na základe zmluvy potvrdenia Obce Rozhanovce, kde e
. ~"edený rok výstavby 1978. V roku 2013 bolo urobené zateplenie bytového domu s výmenou okien a dverí vstupu. V
~:;:. 2018 boli vymenené stúpačky v jednotlivých bytoch.

. - POROVNANIE PRÁVNEJ DOKUMENTÁCIE SO SKUTKOVÝM STAVOM:
- ~oskytnutá právna dokumentácia - výpis z listu vlastníctva a informatívna kópia z mapy boli pri miestnom šetrení
;:';-":)',. ané so skutkovým stavom. Rozdiely neboli zistené.

'~"ť" VYMENOVANIE JEDNOTLIVÝCH ČASTI NEHNUTEĽNOSTI V SÚLADE S DOKLADMI O VLASTNíCTVE:
5!~! _ 

- 31": :::.12 na 4.poschodí. Skolská č.1, Rozhanovce

=-_;::e;T~.. .
-;::a-:; č,434/17 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2 v spoluvlastníckom podiel 92/1000
- ::,e-r.::. č.434/18 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2 v spoluvlastníckom podiel 92/1000

"_-' VYMENOVANIE JEDNOTLIVÝCH POZEMKOV A STAVIEB, KTORÉ NIE SÚ PREDMETOM OHODNOTENIA A
••...•~~·,'-'EN1A:

zistené ..
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1.1 Byt č.12 na 4. poschodí, ul. Školská č.1, Rozhanovce, okr. Košice -
okolie
Popis obytného domu súp. č.107 postaveného na parc. KN č.434/17, ul. Školská č.1, Rozhanovce, okr. Košice
okolie:

bytný dom súp. č.107 je umiestnený na rovinatom pozemku parc. č.434/17 na ulici Školská v blízkosti strednej časti
bce pri miestnej asfaltovej obecnej komunikácií. Obytný dom je murovanej konštrukcie ako nízkopodlažný, pričom má

'ednu sekciu, štyri nadzemné podlažia a 1. podzemné podlažie s plochou strechou. V 1. podzemnom podlaží sa
schádzajú skladové priestory, spoločné priestory, technický suterén, chodba, schodisko a vlastná kotolňa na

IiYK<JfOvanie a ohrev vody. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza, vstup, schodisko, chodba a dva bytové jednotky. Na
ty-pickom podlaží sa nachádzajú taktiež po dva bytové jednotky. Ohodnocovaný byt č.12 sa nachádza na 4. poschodi
obytného domu. Lokalita v ktorej sa obytný dom nachádza stredná časť obce Rozhanovce, kde sa nachádzajú rodinné

my, materská škola, základná škola, obchod Fresch, reštaurácia, kostol a obecný úrad. O byty je v tejto lokalite
záujem v rovnováhe až mierne vyšší z dôvodu zvýšeného záujmu miestnych obyvatel'ov z obce. Možnosť pristupu k

b~' ého domu autom s parkoviskom pred obytným domom. Trojizbový byt je l. kategórie. Spoluvlastnícky podiel ku
spoločným častiam a zariadeniam obytného domu je v podiele 92/1000. Obytný dom bol odovzdaný do užívania podl'a
obce Rozhanovce v roku 1977. V roku 2013 bol obytný dom čiastočne zrekonštruovaný (výmena strešnej krytiny,

:2. piarskych konštrukcií, vstupných vchodových dveri a dodatočne zateplený kontaktným zateplovacím systémom). V
ok ' 2018 bola zrealizovaná výmena spoločných stúpačiek. Obytný dom je napojený na všetky obecné inžinierske siete

(eií .. plynovod, vodovod a kanalizáciu). Ide o obytný dom murovanej konštrukcie s plochou strechou. Vonkajší povrch je
z , ietok na báze umelých látok. Spoločné priestory na poschodiach z povrchom z páleného cementového poteru a z
čas' z. keramickej dlažby. Schodisko železobetónové jednoramenné prefabrikované. Vnútorné omietky spoločných
p iestorov sú hladké vápenno - cementové. Okná spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná
bána plastová so sklenenou výplňou a elektrickým vrátnikom. Vnútorné dvere v spoločných priestoroch drevené plné.
Podlahy spoločných priestorov sú betónové s poterom. V objekte je rozvod požiamej vody s hydrantmi. Vnútorné
rozvody vody sú z plastových rúrok. Vnútorná kanalizácia je z plastových rúr. Plynovod je z oceľových rúr. Prístup k
bytovému domu je po spevnenej asfaltovej komunikácii s parkoviskom pred bytovým domom. Životnosť bytového domu
som stanovil podl'ačasopisu Znalectvo 1/1996, pre obytné budovy panelové na 100 rokov.
SPOLOČNÉ ČASTI:
Základy - základové pásy a základová doska.
Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál.

bvodový plášť - murovaný z tehál plných pálených.
Deiiace konštrukcie murované.

odcrovné konštrukcie - železobetónové prefabrikované dosky z panelov Prefa Košice.
Zelezobetónové prefabrikované schodiská betónové, zábradlia kovové s nátermi.
Zastrešenie bez krytiny - plocha strecha dvojplášťová urobená v roku 2013.
ď')'tina strechy - plastová fólia s tepelnou izoláciou urobená v roku 2013.
iGam. iarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (atiky, rímsy, parapetné plechy, lemovania a pod.), urobené v roku
-:13.
__ ::-2"'>'"'. vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky stien a stropov.
'[,'~ffiN'f vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok, urobené v roku 2013.=.•"S-fe a vráta - v spoločných priestoroch sú osadené prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach,
"'SD ?"1é dvere plastové s elektrickým vrátnikom osadené vr ou 2013.
eF '1..á - plastové s izolačným dvojsklom, vymenené v roku 2013.
:::OC't . fo Y podláh .. v komunikačných priestoroch vstupu z keramickej dlažby, schodisko z páleného cementového poteru.
\• .::r'.aiš:e prislušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

OčŇÉ ZARIADENIA:
'.','" ....::--;:'.2níe - teplovodné s radiátormi panelovými doskovými zo spoločnej kotolne.
~...:::a"";& a hlavné rozvody k jednotlivým priestorom sú z plastových rúr.
S<=.:;:,>~"1l.Štalácia - rozvodná sústava 3NPE, 230/400, 50 Hz, TN-S. Všetky elektromery bytov sú inštalované
,,:::Z~'adzačoch pri vchodoch do bytov. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých
-=:,::.~~'1 v spoločných priestoroch pod omietkou. Osvetlenie v spoločných priestoroch je nástennými vypínačmi s

e;€&.s:r:iDÓ- s uzemňovacou sústavou, vymenený v roku 2013.
• s-~i vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr.
U -~.sootrebv studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory.
\ - .T"'7á' ..a.oofizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie z plastových rúr.
• ,..l'i:::r~_'dt, vod - hlavné rozvody z plastových rúr.
Jrcl"!.a~ ~ vody - z domovej kotolne.

, íka .. podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické
-.:z • .J-f :'''', apojenie odsávačov pár v kuchyniach.
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statné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, domový telefón).

s - časťou bytu je jeho vybavenie, a to najmä:
- v. vodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

: vadlo, WC misa, elektrický ohrievač, kuchynská linka, prietokomer, merače vody, sporák, vodovodné batérie, vaňa.

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené:
- , stupnýrni dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní, hlavnými uzávermi prívodu
s.::; ~. a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.

Spoločné časti domu sú najmä:
- za, lady domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie,
zví lé konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie.

S oločnými zariadeniami sú najmä:
- bleskozvcd, STA, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné

-f anie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

Charakter nehnutel'nosti:
- led á sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do l. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a
',,, ed ým vykurovaním.

Podiel na spoločných častiach: - podiel na spoločných častiach tvorí podľa LV č.151 O - čiastočný je 92/100.
••. 'ex, 1996 --- 3/2018 = 2,476; Polohový koeficient = 0,95; Koeficient predajnosti = 0,75 z dôvodu výhodnej polohy v
rá: ,~' bce ako aj rýchlej dostupnosti do krajského mesta Košice.

ZATRIEDENIE STAVBY
KSO:

KS:
803 4 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukč. sústavami inými než panelovými
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA
l Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2]

izba: 3,26*6,05 19,72~
~zba: 3,27*5,78 18,90

zba: 5,28*3,32 17,5~

':1"", yňa: 3,36*2,47+0,88*1,65 9,75

'edsleň: 3,34*1,92 6,41

• }c:o'itaná podlahová plocha 72,31

:;;;;a: 3.10*1,15 3,57

ANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
RU = 9800 I 30,1260 = 325,30 Eur/m2

kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárníc, blokov)
kcu = 2,476
kM = 0,95
3

'1~1>OČet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
cenový podiel Úprava podielu Cenový podiel

s; Názov Koef. štand. ks; hodnotenej-'" RU [%] CPi CPi * ks, stavby [%]
Spoločné priestory

~ d -;ééy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,95
-.~ ..". .:. k nštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,84- _.

---.,. -----r---1:~~ =± 1,00 8,00 7,92.... ---;... ••«

.:. ~ ~-., 1,00 3,00 [ 2,97-'--" ----_._--- .
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~ Zastrešenie bez krytiny - ----T 5,00___ r-- ___ 1,00 5,00 -l 4,95

J_ --!____lS_~ina_strech__y _____________________ 2,00--f=- 1,20 2,40 2,38

:- Klampiarske konštrukcie I 1,00 I 1,20 1,20 1,19

3,75 3,71:=. Úpravy vonkajších povrchov 3,00 t---~ ,25 __

J$? Úpravy vnútorných povrchov I 2,00 1,00 2,00 1,98.•.-._--"

I

'~r: Vnútorné keramické obklady 0,50 1,00 0,50 0,50
--- -- ---f---

-e ,~ Dvere 0,50 1,30 0,65 0,641. ! _---_-- _-_----
.;;.!'"': Okná 5,00 1,25 6,25 6,19,.<: 
- --
"'3 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,50

--- --- =t~.! Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,48

J
--

..o!!~ Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,98..--------- I
~e B!eskozvod 1,00 1,00 1,00 j_ 0,99-~- Vnútorný vodovod 2,00 1,10 2,20 I 2,18--
-3 V Úiorná kanalizácia 2,00 1,10 2,20 2,18

19 V .Úiorný plynovod 1,00 1,10 1,10 1,09
---- --

'2: 'Jýfahy 2,00 0,00 0,00 0,00

2"1 statné 2,00 I 1,00 2,00 1,98

Ďalšie konštrukcie
------- -1------
22 Zateplenie obytného domu 3,50 1,00 3,50 3,47

! Zariadenie bytu1
23 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,96

24 Vnútorné keramické obklady 1,00 0,80 0,80 0,79
~- Dvere 2,00 0,80 1,60 1,58o

L:: Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,48
--

R!.' Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,48
-~-,

,:;, Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,97
-e-:r- V útorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,99~'----- --

K V útorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,99-
'~ ... V útomý plynovod 0,50 1,00 0,50 0,50""_.-~'-'--- --

~ - tev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,98
--~------ --
32 '.-'-~veniekuchýň 2,00 0,00 0,00 0,00

~ '.' l -ŕ.nméhygienické zariadenie vrátane 4,00 0,70 2,80 2,77i.--.,;,v
____ o

.•.•.. E--;r:='.é jadro bez rozvodov 4,00 1,00 4,00 3,96
- ~,----

Cstz:"1é 2,50 1,00 2,50 2,48

Spolu 100,00 100,95 100,00

kv = 100,95/100 = 1,0095
VH = RU * kcu * kK * kv * kM [Eur/m2] .

VH = 325,30 Eur/m2 * 2,476 * 0,939 * 1,0095 * 0,95
VH = 725,32 Eur/m2
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zostavanost' bytu:
~okončenosť bytu:

100,00 %
0,00 %

TECHNICKÝ STAV
J'; _'Čei opotrebenia analytickou metódou

-_::~ Názov Cenový Opotrebenie [%] cPi*O;l100podiel [%]. Základy vrát. zemných prác 4,95 52,50 2,60---
I.. Zvislé konštrukcie 17,84 52,50 9,37.::

.:: Stropy 7,92 52,50 4,16_.

- ~ hody 2,97 52,50 1,56
1=. Zastrešenie bez krytiny 4,95 52,50 2,60-
r::: Krytina strechy 2,38 7,50 0,18•..... =±;- · íampiarske konštrukcie 1,19 7,50 0,09_-- -
tt " pravy vonkajších povrchov 3,71 7,50 0,28
,._.- -----

I
---- --

t:- pravy vnútorných povrchov 1,98 52,50 1,04
~- -l, rtorné keramické obklady 0,50 52,50 0,26-
- . ,_;-,'sre 0,64 7,50 0,05-~- :é 6,19 7,50 0,46----",:;, Povrchy podláh 0,50 52,50 0,26
..,~ Vykurovanie 2,48 52,50 1,30

;5 Elektroinštalácía 1,98 52,50 1,04

"t6 Bfeskozvod 0,99 7,50 0,07
-l-----_- útorný vodovod 2,18 1,25 0,03

;.r::; Vnútorná kanalizácia 2,18 1,25 0,03
_- \'nútomý plynovod 1,09 I 1,25 0,01

- ýfahy 0,00 52,50 0,00"'--- . statné 1,98 1,25 0,02
--- .- Z2:splenie obytného domu 3,47 1,25 0,04•.....
~-:; ;xavyvnútorných povrchov 3,96 52,50 2,08...-

o_- •.• -{;!_ té keramické obklady 0,79 52,50 0,41

= =*~~ 1,58 52,50 0,83--_.
~

-:::. _ .:-chy podláh 2,48 52,50 1,30_. - --- •. ;t '-vanie 2,48 52,50 1,30....
:Z' E.eem· štalácia 2,97 52,50 1,56
f-'~. · •• e- ~Ý odovod 0,99 52,50 0,52

~ - - -
• _';"--r;-;é kanalizácia 0,99 52,50 0,52

---~.,. . ynovod 0,50 52,50 0,26~.:t... o

;;:: --~ -~'J{ej ody 1,98 52,50 1,04-_ -=-. ,._-;;:_- .....
-::: . :r;=~rar':& chýň 0,00 52,50 0,00

----
I:;l ·t •..• ·...'I1::; .:; .)e ícké zariadenie vrátane WC 2,77 52,50 1,457._

o

=',~ : ..2C ro i :::z rozvodov 3,96 52,50 2,08
---

8
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Ostatné 2,48

40,10%~trebenie

_. o. _._. • __ • __ , __ • •••__ •• .,,_~. _

I52,50 : 1,30

I
I echnický stav,

Vi'CHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

59,90%

Názov I Výpočet Hodnota [Eur]

.r..;•.••.•..•~ková hodnota ~25,32 Eur/m2 * 72,31m2
...-"- ,-. - ._- ------,.--.,-,----- .. -f---_.--- -- .. _-- -----.---- -.-._- -- ---.--------.. ----_-,,--

-- • á hodnota ~9,90% z 52 447,89 Eur
.. ,-

52447,89

31416,29

1... STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
~ hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnutel'ností, ktorá je znaleckým odhadom ich
_', eG epodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach vol'nej súťaže, pri
;,;IC1.~ompredaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom,~_~.a nie je ovplyvnená neprimeranou situáciou.

- cbymý dom súp. č.107 sa nachádza v intraviláne (stredná poloha) strediskovej obce Rozhanovce na upravenom
, "<ri001 pozemku parc. č.437117 v rámci Obce Rozhanovce, k. ú. Rozhanovce, okr. Košice - okolie. Ohodnocovaný byt
t. •• sa nachádza na 4. poschodi obytného domu na ulici Školská č.1. V blízkosti bytového domu sú parkovacie plochy

pre auta, základná škola,
potraviny Fresch a cukráreň.
Svojou polohou a stavebno '
technickým stavom vyhovuje
účelu využitia ako obytný dom.
Lokalita v ktorej sa obytný dom
nachádza širšia stredná časť
strediskovej obce Rozhanovce je
trvalé začlenené do územného
plánu obce Rozhanovce a v tejto
súvislosti sa nepredpokladajú
žiadne zmeny. Obytný dom je
napojený na všetky verejné
inžinierske siete (elektrina,
zemný plyn, vodovod,
kanalizácia, slaboprúd, káblová
televízia, internet). Polohu
nehnutel'nosti vzhl'adom k centru
obce, komunikačných a
dopravných väzieb hodnotím ako
blízku centru obce. O byty je v
tejto lokalite záujem v rovnováhe
až mierne vyšší z radov
miestneho obyvateľstva obce
Rozhanovce. Blízkosť
dopravného spoja SAD s dobrým
spojením do samotného centra

Farský I:;L1Stul
SedembOlestnej Panny ..,

Potraviny FRESH'

Základná Škf)la e..
Rozhanovce Y

Školskú 107/1

do 15 min.

--i opis polohy je vykonaný podľa kritérií pre zohľadnenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti úpravou jej

kdjJzavyuž.itia nehnutel'ností:
,Q:c:1'::oGl!ltaná nehnutel'nosť bola postavená ako byt v bytovom dome. Využitie ohodnocovaného bytu vzhľadom na

• byt je v pôvodnom stave so slabou respektíve žiadnou údržbou ( s odstránenou kuchynskou linkou), tak
''1'II':!l~::pc~adajú žiadne zmeny. Urobením rekonštrukcie by sa zvýšila kvalita bývania. Byt je možné prenajímať inej

___:trir::;:;i fyzickej osobe celoročne. Iné využitie sa vzhl'adom na polohu bytu v bytovom dome sa nedá

- dných rizík spojených s využívaním nehnutel'ností:
••r.;~~_iiICl5iČ- iS 'l)'UŽ.ívaním ohodnocovaného bytu pre účely bývania nie sú známe žiadne rizika. V okolí nie sú konfliktné
N=~,m~!!l_ef·$tVa. V danej lokalite nebola zisťovaná existencia radónového rizika. Na výpise z listu vlastníctva č,151 O

ísaná ťarcha zo zákona.
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3..1 STAVBY

3..1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

1.1.1 BYTY
\fšenbecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
2!diČllíllCxlntenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie:
~PDO--'61·všeobecnej hodnoty je vykonaný metódou polohovej diferenciácie s použitím metódy výpočtu koeficientu

. diferenciácie podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností a stavieb. Priemerný koeficient
diferenciácie vzhľadom na veľkost' sídelného útvaru, polohu, vek a typ nehnutel'nosti, dopyt po

·~b-?<_"";.i-nostjachv danej lokalite, kvalite použitých materiálov je vo výpočte je zvolený na úrovni 0,75, ktorá zodpovedá
;;Da;;;'laTiému pomeru všeobecnej a technickej hodnoty trojizbových bytov v satelitných strediskových obciach mesta

P'fiiel;;~nýkoeficient polohovej diferenciácie: 0,75- . koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
rieda Výpočet Hodnota

.J..~. III. trieda + 200 % = (0,750 + 1,500) 2,250

IJ:. tieCa [Aritmetický priemer L a III. triedy 1,500

ip.~ Priemerný koeficient 0,750

~.tma [Aritmetický priemer V, a III. triedy 0,413

Í'!- :ňeda III. trieda - 90 % = (0,750 - 0,675) 0,075

..". ~. t koeficientu poíohove] diferenciácie:
OsI Popis Trieda kPDI Váha Výsledok
c VI kPDI*VI

I s bytmi v danej lokalite- sídlisku

dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší IL 1,500 10 15,0(
~ byt, domu v danej obci - vzťah k centru obce.

obchodné centrá hlavné ulice a najlepšie polohy vo L 2,250 30 67,5(
; "'~ných sídliskách
;; >t:N"- '"Ý technický stav bytu a bytového domu;c

l uteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu IL 1,500 7 10,5C

~i ~júca zástavba v bezprostr. okolí byt. domu

~ pre bývanie, šport, rekreáciu, parkyapod. L 2,250 5 11,25

~"o •...••;..~ stvo bytového domu

;áčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre IV. 0,413 6 2,4E
.~~.

~i ):2'i'enosf a príslušenstvo bytu

B '"'" -. á rekonštrukcia bytového jadra a kuchyne III. 0,750 10 7,5C

Jt' -~..::. možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
~~' ~ á ponuka pracovných možnosti v dosahu dopravy, 12,OC
~. _ ~..estnanost'do 10% IL 1,500 8

.~ ,...,.... OOy1iateľstva v obytnom dome - sídlisku

~- máhustota obyvatel'stva v sidlisku - obytné domy do II. 1,500 6 9,OC
Z;~JfLv

~~;:7~_~ obytných miestností k svetovým stranám

~ obytných miestností nad 65 % JZ - JV IL 1,500 5 7,5C
~-

t 10
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-----------_._------_.-
_;;;-'estnenie bytu v bytovom dome -----r------ --

:_"fl a 4 a vyššom podlaží bez výt'ahu alebo byt na I ------
'-.,a,;vyššompodlaží IV. 0,413 I 9----t-.-------

P::;éeí bytov vo vchode - v bloku I
:-' -et bytov vo vchode: do 10 bytov -------l--,-I.--+--000T--ľ---

:=~ eva V okolí bytového domu r-
autobus - v dosahu do 15 minút _I_V.__ 0,413 1 ._

·--t:';:';5nska vybavenosť v okolí bytového domu I
--------------------------+--_.~---~-------. 

pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne
Z2., 'adenie, základná obchodná sieť a základné služby.:__--J----+_

?"ť- 'ná lokalita v bezprostrednomokolí bytového domu
.--4-------1-

'as. vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m

II.

6

III.

III.

- .l8ífa život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu

1,500 I
--~----- -

i

oŕ.emerný byt III. 0,750

EOBECNÁ HODNOTA BYTOV
VýpočetNázov

kPD:: 189,84/145

ŠHs :: TH * kPD :: 31 416,29 Eur * 1,309

POZEMKY

ErÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

hodnotenia je spoluvlastnícky podiel pozemkov parc. č,434/17 a č,434/18, ktoré s.:. ,-~~<I;ió.ól;;"ll",=~~

Sc'::p_ č.107 a priestoru pred obytným domom na parkovaníe osobného auta. Situova .é s... ~
;;. --~::~ v blizkosti strednej časti obce. Podiel spoluvlastníka je určený na 92/1000, t.j. (92/ 07'-:: ~-='-""....,...
-~ ::'\:ZE'mky sú rovinaté, napojenie na všetky inžinierske siete _ vodovod, kanalizácia, ply i SI!lill%llM..

- • iestnej komunikácie _ ulice Školská s parkoviskom pre osobné motorové vozidla te: c:q~~'".a9.
:.~.",a SAD - autobus do 5. min pešou chôdzou. Cesta do centra mesta Košice do 15 mi . .,~...--.~""-,=,._:;;,
-- __ :::::: strediskovej obce.. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Poze ~. =-

,_.- •..•.••.••_-_E:rŠ • emickými výparmi.
6:-: .•"'ŠeObecnej hodnoty pozemkov je realizovaný podľa prílohy č.3, odsek E.3.1 Všeobecná ~~ ;<-~_~/'*,

':35;E'Ii-a-::r, území obce Rozhanovce. Východisková hodnota je stanovená z mesta Košice 40% t_ '.::::;;:.:.. =..
ovej diferenciácie:

nota pozemkov v zastavanom území obce a všeobecná hodnota pozemkov m'7': ::-:S:;~~~
_ .-_ ; , na stavbu územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru, právop:

,,.._-~...,.';'stavby alebo právoplatným stavebným povolením vydaným v spojenom územn
• ;;:r';:?J- o zastavaných hlavnou stavbou sa vypočita podl'a základného vzťahu

'ftll!lla:e::::lé', iodnota pozemku je vypočítaná podl'a základného vzťahu:
•., .••."c-'-_- -= !l ~ VŠHmj [EUR],

~ ---zemku v m2,

- .~,__ vá všeobecná hodnota pozemku v EUR/m2.

. ~ )"ŠE':iliecnáhodnota pozemkov sa stanoví podl'avzťahu •
--: c á východisková hodnota pozemku je stanovená z mesta Košice, t.j. 26,56 EUR rv.

11



-;:: ~'é'" Poiezdala číslo posudku: 10/2019

lohove] diferenciácie, vypočíta sa podl'avzťahu
. F. kl . kZ . kR [-l.

f :::'-..r:::2c~ Druh pozemku Vzorec Spolu Podiel Výmera
výmera [m2) podielu [m2)

~:
,- zastavané plochy a nádvoria 265 265,00 92/1000 24,38~---

~C '7••• -: zastavané plochy a nádvoria 367 367,00 92/1000 33,76

~:;t: )-:"''':2 632,00 58,14

Košice
VHMJ = 40,00% z 26,56 Eur1m2 = 10,62 Eur1m2

Hodnotenie Hodnota
koeficientu

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000
_..:: _~ ~ b . obyvateľov, obytné zóny miest nad 100000 obyvatel'ov, luxusné obytné

._ .. " ":"': ecoe] rasu s dobrým osvetIenim a výhľadom. exkluzívne oblast: rodinných '
tre !~ domov v dosahu miest nad 100 000 obyvatel'ov;.--~------

. 5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným
, ybavením,

_.:'. -T rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu,
~~<="'t_ .~'IZity vyUZI la nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so

štandardným vybavením

1,20

1,00

3. pozemky v samostatných obciach,odkiaľ sa možno dostať prostriedkom I
hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do

~ ::3~ravných 15 min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia I
mestskej hromadnej dopravy

0,90

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,20

~==~~~--~--------------------------------------------~-----~ 
~. vel'mi dobrá vybavenosť (možnost' napojenia na viac ako tri druhy

erejných sietí) 1,30

iO. nevyskytuje sa
I~-------+-----------------------------------------------------1----------' 

iúcich /0. nevyskytujesa

- •.... ~!A HODNOTA POZEMKU
~'ázov Výpočet Hodnota !

I

kPD = 1,20 * 1,00 * 0,90 * 1,20 * 1,30 * 1,00 *
j

::*x,-c.é-: <f'erenciácie 1,00 1,6~_.
17 ,89 Eur/m~--= - -:'::2 pozemku ,VŠHMJ = VHMJ * kPD = 10,62 Eur1m2 * 1,6848

--
ŠHpoz= M * VŠHMJ = 632,00 m2 * 17,89 11 306,48 Eur!••• _"" 'X_C_- pozemku v celosti Eur1m2 I

IE PO PARCELÁCH

1,00

1,00

Výpočet Všeobecná hodnota
pozemku v celosti [Eur)

12



fc-aa- e • Ján Po;ezda/a číslo posudku: 10/2019

------------ -.--~------------.----------.-----.-_r_--.------------
~..E:S č, 434/17 265,00 m2 * 17,89 Eur/m2 * 92 / 1000 436,1E

-----------------------t------------ ------
367,00 m2 * 17,89 Eur/m2 * 92 /1000 604,04~é.434/18

1040,20
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číslo posudku: 10/2019

l. ZÁVER
t 'ÁZKYZADÁVATEĽA
b....-."""",.,,,,_ --:i-,zdu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností - Byt č.12 na 4. poschodí obytného domu súp, č.107
es~e':l:Z::'·-·::"":3;ll zernku parc. K eN č.434/17 ulica Školská č.1 v katastrálnom území Rozhanovce, okr. Košice - okolie

:: ;:,;::n, "'<.ES. íckeho podielu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam obytného domu a pozemkov parc.
;.~!' .. -- .:. =4"3 spoluvlastníckom podiele92/1000 evidovaného na liste vlastníctva č,1510 ..

r-r- ,:;-z '~~ 'j-nta nehnutel'ností bola stanovená v zmysle prílohy Č. 3 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení
G.er::a~E!-~":'-i:i,oiy majetku v znení zmíen a doplnkov.

KAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [Eur]

~~. ~_v ~_,_

~ - .z -2~, zcsc odí, ul. Školská č.t, Rozhanovce, okr. Košice 1/1 41 123,92.--.
:.-=-~;

_~ :.. .,='-"' -' - -'"stočný - parc. Č. 434/17 (24,38 m2) 92/1000 436,16
..•-_ ..

~. -= ~':;':- -'sstočný - parc. Č. 434/18 (33,76 m2) 92/1000 604,04
-.,._,---

f;~ :Ci::;a;-íf::!(58,14 m2) 1040,20

~..... -c- a celkom 42164,12'r. _Je .... ~

- :::rá ~odnota zaokrúhlene 42200,00

'2; 22.1.2019

r~:=~-....,::z~;::: -,:oa ~5. .2019. 1A4
:: ~ ---, :ernosti z listu vlastníctva č.151O - čiastočný zo dňa 18.01.2019. 2A4

y zo dňa 18.01.2019. 1A4
í a roku postavenia obytného domu zo dňa 17.01.2019. 1A4
A4

14
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repuhliky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Rozhanovce
Dátum vy
Čas vyhotovenia:

18.01.2019
12:05:52

OČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 1510

PARCELY registra "C" evidované na katastráinej mape

- :.ra v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
265 zastavaná plocha a nádvorie 15 1
367 zastavaná plocha a nádvorie 18 1

-:: .;7 ',-, Ije postavená bytová budova označená súpisným číslom
k. -2 c:;.-mje dvor

"';;-:'::E ený v zastavanom území obce

Stavby
.:::E.roelr:číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby

9 12 BYT.JEDNOTIEK

a zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory
:;;"'.' -l A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

~i!'O"Itis-ko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
} iastníka

4. p. Byt č. 12

,:cI~::.r..!' a spoločných častiach a spoločných zariadeniach
..s;::lctl:wiStJ1i-cký podiel k pozemku: 92/1000

Vlastník
Ro2hanovce

Spoluvlastnícky podiel: 1 / 1
'ailll1e!;';l_C'.II::lo,;a;~ia- titiiadosti o zápis Z 3056/98

.~~-:; ;; ::'-:ssto!)' nevyžiadané

;.:;a=-;;;.:;= ~vo k bytu podl'a zák ••č. 182/93 Zb. v prospech spoločenstva vlastn. bytu. Názov Spoločenstvo 12
.. notky, Rozhanovce, Skolská č.1

5 zo dňa 18.08.2015· oprava osobných údajov. č.z.538/15

1/2 Údaje platné k: 17.01.201918:00



l' -1234115 zo dňa 29.07.2015 - oprava priezviska- č.z.495/15
.", R "'575/17 zo dňa 30.10.2017 - zmena osobných údajov. č.z.815/17

-~"'"_'<=_.::~a,:'" v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
.$2 :;<-q:.vSetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.

2/2 Údaje platné k: 17.01.201918:00
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Košice - okolie
Obec: ROZHANOVCE
Katastrálne územie: Rozhanovce

18. januára 2019 12:03
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ul. Slovenského národného povstania č. 48
044 42 Rozhanovce

Č. IO/2019Potv.

Rozhanovce

17.01.2019

Potvrdenie

Obec Rozhanovce týmto potvrdzuje, že bytový dom na ul. Školskej č. 1, parcela Č.

434/17 prešiel do majetku obce Rozhanovce v rámci delimitácie z Bytového družstva SBD

Moldava nad Bodvou v roku 1978. Do užívania bol daný v roku 1977.

Zateplenie fasády budovy prebehlo v roku 2013 a v roku 2018 bola prevedená výmena

stúpačiek v jednotlivých bytoch.

.ja~(j AOZHANOVCE
okro. Kolice - okolieC~L--- ..

~Or(}azdačko
í starosta obce

Telefón
+421-5516950 l 02
+421-5516950294



Schematický náčrt

Byt č.12 na 4. poschodí, Školská č.1, Rozhanovce, okr. Košice - okolie

Loggia

Kuchyňa

r--..:
III

Izba ~r::
ä>

Izba o.
-e WC::s::

~
fo- 1\ t- U ••

~

t+-:

I
••

Izba: 3,26*6,05
Izba: 3,27*5,78

Izba Izba: 5,28*3,32
Kuchyňa: 3,36*2,47+0,88*1,65
Predsieň: 3,34*1,92

Loggia: 3,10*1,15
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Byt č.12 na 4. poschodí, Školská č.1, Rozhanovce, okr. Košice - okolie

Obytný dom

Kuchyňa

Kúpel'ňa

--

Vstup



Znalec: Ing. Ján Pojezdala číslo posudku: 10/2019

v. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladatel'ov, ktorý vedie
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor - 37 OO OO Stavebníctvo, odvetvie: 37 01 OO Pozemné
stavby, odvetvie 37 03 OO - Vodohospodárske stavby a 37 1002 Odhady hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca:
914331.

Znalecký úkon je v denníku zapísaný pod číslom 10/2019.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.


