Znalec: Ing. Martin Hromják

odbor 37 00 00 stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 09 00 Odhad hodnoty
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911209
Zadávateľ posudku: DUPOS dražobná spol. s r.o., Tamaškovičova č.17, 917 01 Trnava
Číslo spisu (objednávky): elektronická DD 44-2022 zo dňa 08.07.2022

ZNALECKÝ POSUDOK
č.173/2022

Vo veci
- stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností na Novej ulici č.161/120 v katastrálnom území
Veľké Ozorovce, obec Veľké Ozorovce, okres Trebišov, a to:
Nehnuteľnosti evidované na LV 305:
- rodinný dom súp.č.161 na parc.č.587
s príslušenstvom a pozemkom
- parc.č.587 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 136m2
- parc.č.588 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 327m2
- parc.č.589 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 992m2
Ohodnotenie sa vykonáva s cieľom vykonania dražby

Počet strán (z toho príloh): 47 (14)
Počet vyhotovení: 4

I. ÚVOD
1. Úloha znalca (podľa uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, číslo uznesenia) a predmet skúmania:
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností na Novej ulici č.161/120 v katastrálnom území Veľké Ozorovce, obec Veľké
Ozorovce, okres Trebišov, a to rodinného domu súp.č.161 na parc.č.587 s príslušenstvom a pozemkom parc.č.587 –
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 136m2, parc.č.588 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 327m2 a parc.č.589
– zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 992m2. Nehnuteľnosti sú evidované na LV č.305.
2. Účel znaleckého posudku: podklad pre vykonanie dobrovoľnej dražby
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu): 03.08.2022
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje (dátum podania posudku): 05.08.2022
5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:
a) podklady dodané zadávateľom:
- Objednávka DD 44-2022 na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 08.07.2022
- Znalecký posudok č.133/2017 vypracoval Ing. Miroslav Sabaka, a Znalecký posudok č.133/2002 vypracovaný Ing.
Miroslavom Vaškom, z ktorých boli použité nasledovné doklady:
- Notárska zápisnica N 440/2002 Nz 434/2002 – kúpna zmluva
- Kúpna zmluva z roku 2007
- Osvedčenie o dedičstve 7D 569/2002 Dnot 105/2002, v ktorom pozostalí po poručiteľovi Michalovi Čiripovi uviedli
vek nehnuteľnosti
- Schéma pôdorysu rodinného domu zameraná znalcom v roku 2002
- Fotodokumentácia nehnuteľnosti z roku 2017
b) podklady získané znalcom :
- Výpis z katastra nehnuteľností, informatívny výpis z LV 305, k.ú. Veľké Ozorovce vytvorený dňa 03.08.2022
- Informatívna mapa na ohodnocované nehnuteľnosti v k.ú. Veľké Ozorovce vytvorená dňa 03.08.2022
- Obhliadka nehnuteľnosti dňa 03.08.2022 – nehnuteľnosť nebola sprístupnená
- Fotodokumentácia vyhotovená pri miestnom šetrení dňa 03.08.2022 – len z ulice
- Informácie o porovnateľných ponukách v lokalite dostupné v čase ohodnotenia na internetových stránkach s realitami
6.Použité právne predpisy a literatúra :
Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky MS SR č.626/2007,
č.605/2008, č.47/2009, 254/2010 a 664/2017 Z.z.
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.527/2002 Z.z. – o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 453/5232/2 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Vyhláška č.532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 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 v znení r1/c58/2003 Z.z.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.323/2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Indexy vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydané Štatistickým úradom SR pre 2.Q.2022
Miroslav Ilavský – Milan Nič – Dušan Majdúch: Ohodnocovanie nehnuteľností, Bratislava 2012
Vyparina-Tomko-Tóth: Životnosť a opotrebovanie budov v znaleckej praxi, Žilinská univerzita v EDIS, 2008
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Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 5231,
ISBN 80-7100-827-3 so zapracovanými zmenami a aktualizáciami v programe HYPO
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
a/ Definície pojmov (v zmysle Metodiky výpočtu VŠH)
• Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so
zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
• Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie,
ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
• Drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre
stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (prízemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2
a výška 5,0m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia pre nádoby na odpadky, stavby na chov
drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení).
• Zastavaná plocha sa meria ako plocha pôdorysného rezu vymedzená vonkajším obvodom zvislých konštrukcií
uvažovaného celku (budovy, podlažia alebo ich častí); v 1.nadzemnom podlaží sa meria nad podmurovkou, pričom
sa izolačné prímurovky nezapočítavajú. U objektov nezakrytých alebo poloodkrytých je zastavaná plocha vymedzená
obalovými čiarami vedenými vonkajšími stranami zvislých konštrukcií v rovine upraveného terénu.
• Podlahová plocha. Do podlahovej plochy miestností sa započítava celá plocha miestností okrem plôch, nad ktorými
je svetlá výška menšia ako 1,3m. Do plochy miestností sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne
najmenej 1,2m široké, 0,3m hlboké a 2,0m vysoké od podlahy. Ďalej sa započítava plocha zabratá vykurovacími
telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením alebo strojovým vybavením a kuchynskou linkou.
• Obytná miestnosť je miestnosť s minimálnou výmerou 8m2, má priame denné osvetlenie, priame ale dostatočne
účinné nepriame vetranie a vykurovanie, dostatočnú tepelnú a zvukovú izoláciu obklopujúcich konštrukcií,
najmenšia svetlá výška je 2,6m, v podkroví 2,3m, v podkroví najmenej nad polovicou plochy miestnosti
• Východisková hodnota stavieb (VH) 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 (TH) je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške
opotrebovania.
• Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach
voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i
opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Je na úrovni s daňou z pridanej
hodnoty.
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.Q.2022
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou / analytickou metódou.
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy:
• Metóda porovnávania. Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch
nehnuteľností. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová
plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu
• Kombinovaná metóda. 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:
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• Metóda porovnávania. Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch
pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m 2 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.
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: V prípade neumožnenia obhliadky a zamerania vypracovať posudok z dostupných
údajov v zmysle § 12 ods.3 zákona 527/2002 Z.z. v platnom znení.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č.3 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení vyhlášky MS SR č.626/2007, č.605/2008, č.47/2009, 254/2010 a 664/2017 Z.z.
Použitá je metóda polohovej diferenciácie, ktorá 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. Použitý priemerný koeficient polohovej
diferenciácie vychádza z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do
kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre
konkrétnu nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).
Informácie zodpovedajúce tomuto odhadu som získal preskúmaním trhu s nehnuteľnosťami a z internetových stránok
realít v čase a mieste ohodnotenia.
Prieskum realitného trhu bol vykonaný prostredníctvom internetových portálov www.nehnuteľnosti.sk a ďalšie.
V okrese Trebišov boli v čase ohodnotenia ponúkané nehnuteľnosti:
Vo Veľkých Ozorovciach boli v ponuke:
- čiastočne podpivničený rodinný dom tvorený predným a zadným domom a 50-tych a 70-tych rokov, 5i, 2 kuchyne,
kúpeľňa spojená s WC s vaňou, sprchou, UP 200m2, ohrev vody bojler, vykurovanie plynový, elektrický kotol, tuhé palivo,
garáž, hospodárske budovy, elektrina, plyn, studňa, žumpa na pozemku 1939m2
- vidiecka usadlosť s dvoma kamennými domami s novými stropmi a strechami, na pozemku 4200m2 za 149 990 Eur
V obci Egreš – 4i čiastočne zariadený starší rodinný dom s hospodárskou časťou za domom, strecha s opravnými 2D
pásmi, kúpeľňa s vaňou, elektrický bojler, vykurovanie gamatky, studňa, vodomerná šachta bez napojenia na vodovod,
plyn, žumpa, pozemok 1308m2 za 53 000 Eur
V obci Zbehňov – 5i poschodový dom zo 70-tych rokov, plochá jednoplášťová strecha, plastové okná, ZP 148m 2 na
pozemku 807m2 za 85 000 Eur
Slovenské Nové Mesto:
- 5i čiastočne zrekonštruovaný, podpivničený podkrovný RD, v suteréne dvojgaráž, sauna, WC, 4 miestnosti, na prízemí
kuchyňa, kúpeľňa, dve izby, hygienické zariadenie, v podkroví dve izby s príslušenstvom, klimatizovaný, lamináty
podlahové elektrické vykurovanie elektrokotlom, samostatná garáž, altánok, bazén na pozemku 1194m 2 za 99 990 Eur
- záhradný dom 50m2 s plytkou sedlovou strechou s plechovou krytinou, čiastočná rekonštrukcia (omietky, zateplenie
strechy, elektrina, studňa, suché WC na pozemku 376m2 za 44 990 Eur
V okrese Trebišov v okolitých obciach:
V obci Svätuše – čiastočne zrekonštruovaný viacgeneračný dom s plochou strechou, s 2x3i bytmi, ZP 150m2, čiastočné
podpivničenie, vykurovanie gamatkami, el. bojler, plastové okná, žumpa, garáž, hospodárske stavby na pozemku
1567m2 za 44 990 Eur
Kráľovský Chlmec – pri centre 3i - dom vo dvore za obchodnými priestormi, čiastočne zrekonštruovaný, všetky siete,
zimná záhrada, plynový kotol UP 249m2 ZP 190m2, garáž, terasa na pozemku 397m2 za 99 990 Eur
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V obci Veľaty – čiastočne zrekonštruovaný 6i dvojgeneračný dom, ZP 170m 2, čiastočne podpivničený, garáž,
hospodárske stavby za domom, vykurovanie plynový kotol a krb, bojler, žumpa, studňa, vodovod, na pozemku 572m2
za 89 840 Eur.
Ponuka podobných nehnuteľností nie je dostatočná, niektoré nehnuteľnosti sú v ponuke dlhší čas, pričom nie sú známe
realizované ceny uskutočnených obchodov, ani technický stav a vybavenie ponúkaných nehnuteľností, rovnako špecifiká
lokality, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú. Vzhľadom k uvedenému považujem porovnávaciu metódu stanovenia
všeobecnej hodnoty za menej vhodnú z dôvodu nedostatku podkladov na vykonanie objektívneho porovnania.
Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je vhodné, pretože nehnuteľnosť nie je schopná
dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :
Výpis z listu vlastníctva č.305 , informatívny výpis z katastra nehnuteľností zo dňa 03.08.2022
Okres : 811 Trebišov
Obec : 543861 Veľké Ozorovce
Kat.úz.: 868230 Veľké Ozorovce
A. Majetková podstata:
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
- parc.č.587 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 136m2
- parc.č.588 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 327m 2
- parc.č.589 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 992m 2
STAVBY
rodinný dom súp.č.161 na parc.č.587
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
Účastník právneho vzťahu: vlastník
5
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel 1/21
Titul nadobudnutia: V-1080/2017-Kúpna zmluva zo dňa 06.06.2017 a dodatku zo dňa 17.07.2017 - 71/17
Poznámka: P-202/2022 - Poznamenáva sa: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností na
dobrovoľnej dražbe v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, zo dňa 09.05.2022 v prospech záložného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, na základe úverovej zmluvy register
č. V1466/2017 zo dňa 04.09.2017 k nehnuteľnostiam: stavba - Rodinný dom so súpisným číslom 161 na pozemku registra
CKN parcela číslo 587, pozemky registra CKN parcely číslo 587, 588, 589 - 45/22
C. Ťarchy:
V-1466/2017 - Zmluva o zriadení záložného práva č.5130725651 zo dňa 04.08.2017 v prospech Slovenskej sporiteľne
a.s., IČO: 00151653 so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, k nehnuteľnostiam: pozemok reg. C KN p.č.587,588,589
a stavba rodinný dom s.č.161 na pozemku reg. C KN p.č.587 v celosti - 89/17
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :
Miestna obhliadka bola vykonaná na základe objednávky dňa 03.08.2022 za účasti zástupcu dražobnej spoločnosti pána
JUDr. Stanislava Hrica. Nehnuteľnosť nebola v čase obhliadky sprístupnená a fotodokumentácia bola vyhotovená len
z ulice. K ohodnoteniu boli použité doklady z dostupného podkladu (Znaleckého posudku č.133/2017 vypracovaného
Ing. Miroslavom Sabakom).
d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so
zisteným skutočným stavom :
Pôvodná projektová dokumentácia na rodinný dom nebola dostupná, ani žiadne doklady k veku stavieb jestvujúcich na
pozemku za domom nezobrazené v katastrálnej mape. Od ulice je za domom viditeľný aj novší drevený altánok
s pultovou strechou realizovaný na podmurovke s prístupom po schodíkoch, ktorý nebol predmetom ohodnotenia
v roku 2017, z čoho predpokladám, že bol postavený po roku 2017.
K dispozícii bol znalcom zakreslený pôdorys prízemia domu z dostupného podkladu, k spomínanej pivnici nie sú
podklady, preto nie je zrejmé, kde sa nachádza.
Ako doklad o veku ohodnocovaného domu bolo v podklade z roku 2002 osvedčenie o dedičstve z roku 2002 po
nebohom Michalovi Čiripovi, kde pozostalí uviedli postavenie domu v roku 1956.
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Vzhľadom na neexistenciu pôvodných dokladov bola preskúmaná aj historická ortofotomapa predmetného územia
spracovaná z leteckých snímok realizovaných po 2.sv.vojne do roku 1950.
Na snímke vidno, že lokalita Novej ulice bola rozostavaná po vojne a časť ohodnocovaného domu je na nej už viditeľná,
pristavaná časť domu ani hospodárske stavby za domom v čase snímky neexistovali.
Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica

e) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra so zisteným
skutočným stavom:
Súlad medzi skutočným stavom a stavom podľa KN nemohol byť overený, keďže nehnuteľnosť nebola sprístupnená. Na
pozemku za domom predošlí znalci zistili dve drobné stavby – hospodársku budovu a sklad (zastavaná plocha do 25m2),
ktoré nie sú evidované v KN popisne ani geodeticky. V čase obhliadky bola za obytnou časťou domu viditeľná novšia
drevostavba altánku, postavená zrejme po roku 2017, ktorú však nebolo možné zamerať.
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom ohodnotenia, stavby, ktoré sa nezapisujú do
KN sa identifikujú parcelným číslom pozemku, na ktorom sú postavené:
Stavby a príslušenstvo:
- rodinný dom súp.č.161 na parc.č.587, postavený v 50-tych rokoch s prístavbou, podľa podkladu v roku 1956 a 1986
- hospodárska budova na parc.č.588 z roku 1972
- sklad na parc.č.589 z roku 1986
- plot predný z roku 1972
- plot plechový vo dvore z roku 2004
- plot pletivový v záhrade z roku 1986
- kopaná studňa z roku 1956
- vodovodná prípojka z roku 1972
- domáca vodáreň z roku 1972
- kanalizačná prípojka z roku 1972
- žumpa z roku 1972
- prípojka elektriny vzdušná z roku 1986
- plynová prípojka z roku 1997
- spevnená plocha betónová z roku 1986
- chodník z roku 1972
- vonkajšie schody z roku 1986
Pozemky:
-6-

- parc.č.587 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 136m2
- parc.č.588 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 327m2
- parc.č.589 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 992m2
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :
stavby a iné vonkajšie úpravy vybudované po roku 2017, z dôvodu neumožnenia obhliadky a zamerania.

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1. Rodinný dom súp.č.161 na parc.č.587, Nová 120, Veľké Ozorovce,okres Trebišov
Murovaný rodinný dom so sedlovou strechou sa užíva podľa podkladu v roku 1956, s prístavbou s plochou strechou
z roku 1986, predná časť je viditeľná sa leteckých snímkach územia realizovaných do roku 1950. Pri obhliadke z ulice
a z fotodokumentácie exteriéru dodanej dražobnou spoločnosťou je zrejmá čiastočná rekonštrukcia, časť vykonaná do
roku 2017 s opravou pôvodnej strechy natavovanými asfaltovanými pásmi s 3D vzorom, výmenou dažďových žľabov
a zvodov, oprava a náter fasád okrem severnej od suseda, v roku 2013 výmena elektroinštalácie, po roku 2017 bola
uskutočnená výmena okien za plastové, úprava vnútornej dispozície domu – o čom svedčí aj zamurovanie pôvodných
vstupných dverí a presun hlavných vstupných dverí na východnú fasádu do starej časti domu, osadenie štvorkrídlovej
zasklenej steny na južnú fasádu do pristavanej časti domu (čo znamená pravdepodobne vytvorenie otvorenej dennej
časti prepojenej s kuchyňou v zadnej časti domu a východom dvojkrídlovými dverami z dennej časti do novšieho
dreveného altánku na podmurovke). Časť ostení po výmene okien nie je ešte vyspravená. Keďže však nehnuteľnosť
nebola sprístupnená, vnútorné stavebné úpravy nebolo možné zahrnúť do tohto ohodnotenia.
Dom bol v čase obhliadky obývaný, ale nesprístupnený. Zvonku je primerane udržiavaný, pravdepodobne bola
uskutočnená aj vnútorná rekonštrukcia s úpravou dispozície, ktorá však nemohla byť zohľadnená v ohodnotení, nie je
známe, či bola aj dokončená. Vybavenie, popis, vnútorný technický stav je prevzatý z dostupného podkladu z roku 2017.
Prevzatý popis z dostupného podkladu:
Umiestnenie a charakter objektu:
Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaci, prízemný, čiastočne podpivničený rodinný dom bez obytného podkrovia
postavený v mimo hlavných ulíc obce Veľké Ozorovce, v okrese Trebišov,v uličnej zástavbe na ul.Novej, v lokalite
zastavanej štandardnými rodinnými domami. Vzhľadom na počet bytov a nadzemných podlaží v zmysle § 14 ods.3
zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov má objekt charakter rodinného domu ktorý má jednu bytovú
jednotku.
Technické riešenie:
Základy : betónové, pásové s hydroizoláciou, suterén je bez hydroizolácie
Zvislé nosné konštrukcie : 1.PP z monolitického betónu,1.NP zo škvárobetónových tvárnic
Priečky : z tehlového muriva
Vodorovné nosné konštrukcie : 1.PP železobetónový strop,1.NP drevený trámčekový strop s rovným podhľadom
Strecha : väznicový, sedlový krov prekrytý strešnou krytinou z asfaltových natavovaných pásov
Klampiarske konštrukcie : úplné, z poplastovaného plechu
Úpravy vonkajších povrchov : z škrabaný brizolit
Úpravy vnútorných povrchov : vápenné hladké omietky, v hygiene a kuchyni je keramický obklad stien
Výplne otvorov : drevené, zdvojené okná a drevené náplňové dvere osadené do drevených zárubní
Podlahy : v obytných miestnostiach dosková podlaha, v ostatných miestnostiach keramická dlažba
Ostatné konštrukcie : kovové žalúzie
Vnútorné rozvody:
vodovod : rozvod studenej a teplej vody z oceľových rúr, zdroj vody je vlastná studňa, ohrev teplej vody v prietokovom
plynovom. ohrievači
kanalizácia : rozvody a pripojenia z plastových rúr, zvody a prípojka z kameninových rúr ,zaústenie do vlastnej žumpy
elektroinštalácia : rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie s automatickým istením, realizácia v r.2013
vykurovanie : lokálne,3x plynové kachle
Vnútorné vybavenie:
kuchyňa : kuchynská linka dĺ. 1,60 m , nerezový kuchynský drez, smaltovaný kuchynský drez,2x obyčajná batéria,
plynový sporák s el.rúrou
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kúpeľňa : smaltovaná vaňa, keramické nástenné umývadlo,2x obyčajná batéria ,prietokový, ohrievač vody ,plynové
kachle, pripravený rozvod ZTI pre umiestnenie kombinovanej WC misy
Technický stav a opotrebenie :
Od ohodnocovaného rodinného domu neboli predložené žiadne doklady, ktoré by preukazovali jeho stavebno právny
stav. Podľa údajov uvedených v priloženom znaleckom posudku č.133/2002,vypracovanom Ing.Miroslavom Vaškom dňa
26.10.2002 je pôvodný rodinný dom užívaný od r.1956. V r.1986 bol rozšírený o prístavbu zadného traktu. Objekt je
primerane udržiavaný, bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti a jeho predpokladaná životnosť ako
celku vzhľadom k stavu údržby, charakteru využitia a použitým stavebným materiálom je 100 rokov.

POPIS PODLAŽÍ
1. Podzemné podlažie
Dispozične obsahuje jeden priestor - sklad.
1. Nadzemné podlažie
Dispozične obsahuje verandu, chodbu, špajz a 2 izby.
Prístavba z roku 1986
Dispozične obsahuje chodbu, izbu, kuchyňu a kúpeľňu.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

803 6 Domy rodinné jednobytové
111 0 Jednobytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. PP

1956

1,2*(1,95*4)

9,36

1. NP

1956

8,9*7

62,3

1. NP

1986

6,5*10,5

68,25

Spolu 1. NP

130,55

kZP
120/9,36=12,821

120/130,55=0,919

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom
katalógu.
Bod
1

Položka
Osadenie do terénu
1.2.b v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie

2

-

-

520

-

165

-

735

Podmurovka
3.4.b podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška do 50 cm - omietaná, škárované tehlové murivo

4

560

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

3

1.PP 1.NP

Murivo
4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do
40cm
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4.3 z monolitického betónu
5

7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové

17.8 zvlakové

18.7 jednoduché drevené alebo oceľové

-

20

-

180

180

-

-

515

110

-

-

530

150

-

-

300

-

185

-

150

280

280

-

55

-

35

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

31

55

Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.1 svetelná, motorická

30

-

Dlažby a podlahy ost. miestností
23.2 keramické dlažby

25

570

Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
22.8 palubovky, dosky, xylolit

23

-

Okenné žalúzie
19.3 kovové

22

575

Okná
18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

19

-

Dvere
17.4 rámové s výplňou

18

760

Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice
16.6 cementový poter

17

-

Fasádne omietky
14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké nad 2/3

16

-

Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)
13.2 z pozinkovaného plechu

14

1040

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

13

400

Krytiny strechy na krove
10.6.b lepenkové natavovacie pásy

12

400

Krovy
8.3 väznicové sedlové, manzardové

10

160

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

8

-

Vnútorné omietky
6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

7

-

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

6

1250

Inštalácia plynu
31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
Spolu

3970 6190

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
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33

Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.1 liatinové a kameninové potrubie (1 ks)

34

-

25

-

50

-

180

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

-

60

36.8 drezové umývadlo oceľové smaltované (1 ks)

-

15

36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks)

-

30

36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (1.6 bm)

-

88

37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks)

-

30

37.5 umývadlo (1 ks)

-

10

-

60

-

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

-

240

-

923

Zdroj teplej vody
34.2 prietokový plynový ohrievač (1 ks)

35

Zdroj vykurovania
35.2.c lokálne - plynové kachle (3 ks)

36

37

38

Vybavenie kuchyne alebo práčovne

Vnútorné vybavenie

Vodovodné batérie
38.4 ostatné (4 ks)

39

Záchod
39.3 splachovací bez umývadla (1 ks)

40

45

Vnútorné obklady

Elektrický rozvádzač
45.1 s automatickým istením (1 ks)
Spolu

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

kCU = 3,176
kM = 0,95
Výpočet RU na m2 ZP

Podlažie

Hodnota RU [€/m2]

1. PP

(3970 + 0 * 12,821)/30,1260

131,78

1. NP

(6190 + 923 * 0,919)/30,1260

233,63

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1. PP

1956

66

34

100

66,00

34,00

1. NP

1956

66

34

100

66,00

34,00

1. NP - prístavba

1986

36

34

70

51,43

48,57
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

1. PP z roku 1956
Východisková hodnota

131,78 €/m2*9,36 m2*3,176*0,95

3 721,60

Technická hodnota

34,00% z 3 721,60

1 265,34

1. NP z roku 1956
Východisková hodnota

233,63 €/m2*62,30 m2*3,176*0,95

43 915,80

Technická hodnota

34,00% z 43 915,80

14 931,37

Východisková hodnota

233,63 €/m2*68,25 m2*3,176*0,95

48 110,00

Technická hodnota

48,57% z 48 110,00

23 367,03

1. NP - prístavba z roku 1986

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Podlažie

Východisková hodnota [€]

Technická hodnota [€]

1. podzemné podlažie

3 721,60

1 265,34

1. nadzemné podlažie

92 025,80

38 298,40

Spolu

95 747,40

39 563,74

2.2 PRÍSLUŠENSTVO
2.2.1 Hospodárska budova na parc.č.588
Prevzatý popis z dostupného podkladu:

POPIS STAVBY
Dispozičné riešenie:
Dispozične obsahuje priestory na chov domácich zvierat.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka
- Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
Technický stav a opotrebenie :
Od ohodnocovaného objektu neboli predložené žiadne doklady, ktoré by preukazovali jeho stavebno právny stav. Podľa
informácie majiteľa a zisťovania znalca je užívaný od r.1972. Údržba objektu je zanedbaná a jeho predpokladaná
životnosť vzhľadom k použitým stavebný materiálom, stavu údržby a charakteru využitia je 60 rokov.

POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie
Dispozične obsahuje priestory na chov domácich zvierat.
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- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS1:

815 Objekty pozemné zvláštne
127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy

MERNÉ JEDNOTKY
Podlažie

Začiatok užívania

1. NP

1972

Výpočet zastavanej plochy
4,86*2,86

ZP [m2]
13,9

kZP
18/13,9=1,295

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom
katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
2

Položka
Základy a podmurovka
2.3 bez podmurovky, iba základové pásy

3

615

Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.3 betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie

4

205

Krov
5.3 pultové

6

545

Krytina strechy na krove
6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové

9

295

Vonkajšia úprava povrchov
9.4 vápenná hrubá omietka alebo náter

10

170

Vnútorná úprava povrchov
10.2 vápenná hladká omietka

13

185

Okná
13.6 jednoduché drevené alebo oceľové

14

65

Podlahy
14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba

18

830

Stropy
4.3 trámčekové bez podhľadu

5

Hodnota

145

Elektroinštalácia
18.2 len svetelná - poistkové automaty

215

Spolu

3270

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

kCU = 3,176
kM = 0,95

-12-

Výpočet RU na m2 ZP

Podlažie
1. NP

Hodnota RU [€/m2]

(3270 + 0 * 1,295)/30,1260

108,54

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1972

50

10

60

83,33

16,67

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

108,54 €/m2*13,90 m2*3,176*0,95

Technická hodnota

16,67% z 4 552,07

Hodnota [€]
4 552,07
758,83

2.2.2 Sklad na parc.č.589
Prevzatý popis z dostupného podkladu:

POPIS STAVBY
Dispozičné riešenie:
Dispozične obsahuje jeden priečkami nedelený priestor využívaný ako sklad.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným,
plechovým alebo azbestocementovým plášťom
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná
- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba
- Vnútorné vybavenie - kuchynský sporák na tuhé palivo
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
Technický stav a opotrebenie :
Od ohodnocovaného objektu neboli predložené žiadne doklady, ktoré by preukazovali jeho stavebno právny stav. Podľa
informácie majiteľa a zisťovania znalca je užívaný od r.1986.Je primerane udržiavaný, bez viditeľného poškodenia prvkov
dlhodobej životnosti a jeho predpokladaná životnosť vzhľadom k použitým stavebný materiálom, stavu údržby a
charakteru využitia je 50 rokov.

POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie
Dispozične obsahuje jeden priečkami nedelený priestor využívaný ako sklad.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS1:
KS2:

815 Objekty pozemné zvláštne
127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY
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Podlažie

Začiatok užívania

1. NP

1986

Výpočet zastavanej plochy
4,37*3,05

ZP [m2]
13,33

kZP
18/13,33=1,350

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom
katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Bod
2

Položka

Hodnota

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

3

115

Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým
alebo azbestocementovým plášťom

5

Krov
5.3 pultové

6

545

Krytina strechy na krove
6.1.c plechová pozinkovaná

12

760

Dvere
12.6 oceľové alebo drevené zvlakové

13

105

Okná
13.6 jednoduché drevené alebo oceľové

14

65

Podlahy
14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba

18

675

145

Elektroinštalácia
18.2 len svetelná - poistkové automaty

215

Spolu

2625

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:
25

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

305

Spolu

305

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Podlažie
1. NP

kCU = 3,176
kM = 0,95
Výpočet RU na m2 ZP

(2625 + 305 * 1,350)/30,1260

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
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Hodnota RU [€/m2]
100,80

Podlažie

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1986

36

14

50

72,00

28,00

1. NP

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

100,80 €/m2*13,33 m2*3,176*0,95

4 054,10

Technická hodnota

28,00% z 4 054,10

1 135,15

2.2.3 Uličný plot
Predný plot od ulice a do predzáhradky má priebežné základy, betónovú podmurovku, výplň je z hustého pletiva
v oceľovom ráme na oceľových stĺpikov z ohýbanej tyčoviny. V plote je dvojkrídlová brána a bránka s pletivom v ráme
v hornej časti a hladkým plechom v dolnej časti, ošetrený novším náterom. Plot je podľa podkladu z roku 1972, životnosť
je stanovená na 60 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

815 2 Oplotenie
2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Popis

Počet MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu

2.

Body / MJ

19,80m

700

23,24 €/m

19,80m

926

30,74 €/m

Podmurovka:
betónová monolitická
Spolu:

3.

53,98 €/m

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

4.

21,78m2

435

14,44 €/m

1 ks

7505

249,12 €/ks

1 ks

3890

129,12 €/ks

Plotové vráta:
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových
profilov

5.

Plotové vrátka:
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových
profilov

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

4,9+9,6+4,3+1 = 19,80 m
19,8*1,1 = 21,78 m2
kCU = 3,176
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1972

50

10

60

83,33

16,67
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

2

2

Východisková hodnota

(19,80m * 53,98 €/m + 21,78m * 14,44 €/m + 1ks * 249,12
€/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

16,67 % z 5 314,94 €

5 314,94
886,00

2.2.4 Plot vo dvore
Viditeľný plot vo dvore je realizovaný z trapézovvlnitého plechu, ktorý je osadený aj na bráne do záhrady, časť za
altánkom je pletivová. Plot je podľa podkladu z roku 2004, rozmery prevzaté z podkladu, životnosť je stanovená na 50
rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

815 2 Oplotenie
2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Popis

Počet MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
z kameňa a betónu

2.

Body / MJ

18,00m

700

23,24 €/m

18,00m

926

30,74 €/m

Podmurovka:
betónová monolitická
Spolu:

3.

53,98 €/m

Výplň plotu:
z vlnitého plechu na oceľových zvlakoch

5.

36,00m2

611

20,28 €/m

1 ks

4050

134,44 €/ks

Plotové vrátka:
a) plechové plné

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

18 m
18*2 = 36,00 m2
kCU = 3,176
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

2004

18

32

50

36,00

64,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
2

Hodnota [€]
2

Východisková hodnota

(18,00m * 53,98 €/m + 36,00m * 20,28 €/m + 1ks * 134,44
€/ks) * 3,176 * 0,95

5 540,06

Technická hodnota

64,00 % z 5 540,06 €

3 545,64
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2.2.5 Plot záhradný
Plot je podľa podkladu zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch s pätkovými základmi a užíva sa od roku 1986.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

815 2 Oplotenie
2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Pol. č.
1.

Popis

Počet MJ

Body / MJ

Rozpočtový ukazovateľ

Základy vrátane zemných prác:
okolo stĺpikov oceľových

92,00m

170

5,64 €/m

Spolu:
3.

5,64 €/m

Výplň plotu:
138,00m2

zo strojového pletiva na oceľové stĺpiky
Dĺžka plotu:
Pohľadová plocha výplne:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

380

12,61 €/m

92 m
92*1,5 = 138,00 m2
kCU = 3,176
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 [%]

1986

36

4

40

90,00

10,00

Plot záhradný

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
2

Hodnota [€]
2

Východisková hodnota

(92,00m * 5,64 €/m + 138,00m * 12,61 €/m ) * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

10,00 % z 6 816,04 €

6 816,04
681,60

2.2.6 Kopaná studňa
Nachádza sa na parc.č.588 vo dvore oproti vstupu do domu, z betónových skruží, s kamennou obmurovkou nad
terénom, s plechovou strieškou, rumpálom a plechovým poklopom. Parametre prevzaté z podkladu.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

825 7 Studne a záchyty vody
222 2 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Typ:
Hĺbka:
Priemer:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:

kopaná
6,8 m
800 mm
kCU = 3,176
-17-

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Rozpočtový ukazovateľ:

kM = 0,95
do 5 m hĺbky: 81,49 €/m
5-10 m hĺbky: 149,21 €/m

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1956

66

34

100

66,00

34,00

Kopaná studňa

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

(81,49 €/m * 5m + 149,21 €/m * 1,8m) * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

34,00 % z 2 039,71 €

2 039,71
693,50

2.2.7 Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka zo studne sa užíva od roku 1972, životnosť 60 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 1 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod (JKSO 827 1)
1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie
1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

1780/30,1260 = 59,09 €/bm
8 bm
kCU = 3,176
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1972

50

10

60

83,33

16,67

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

8 bm * 59,09 €/bm * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

16,67 % z 1 426,29 €

Hodnota [€]
1 426,29
237,76
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2.2.8 Domáca vodáreň
Domáca vodáreň má podľa podkladu 100l a je osadená v suteréne rodinného domu.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 1 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod (JKSO 827 1)
1.7. Domáce vodárne (JKSO 814 2)
1.7.a) Darling - podľa výkonu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

6650/30,1260 = 220,74 €/Ks
1 Ks
kCU = 3,176
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 [%]

1972

50

10

60

83,33

16,67

Domáca vodáreň

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

1 Ks * 220,74 €/Ks * 3,176 * 0,95

666,02

Technická hodnota

16,67 % z 666,02 €

111,03

2.2.9 Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka do žumpy sa užíva od roku 1972, životnosť je stanovená na 60 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 2 Kanalizácia
2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové
2.1.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

1060/30,1260 = 35,19 €/bm
12 bm
kCU = 3,176
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1972

50

10

60

83,33

16,67

Kanalizačná prípojka

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

12 bm * 35,19 €/bm * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

16,67 % z 1 274,10 €

Hodnota [€]
1 274,10
212,39

2.2.10 Žumpa
Betónová žumpa s oceľovým poklopom sa podľa podkladu nachádza na parc.č.588, umiestnenie nešpecifikované, užíva
sa od roku 1972, životnosť 80 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 2 Kanalizácia
2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:

2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP
2*1,5*2 = 6 m3 OP
kCU = 3,176
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 [%]

1972

50

30

80

62,50

37,50

Žumpa

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
3

Východisková hodnota

6 m OP * 107,88 €/m3 OP * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

37,50 % z 1 952,97 €

Hodnota [€]
1 952,97
732,36

2.2.11 Prípojka plynu
Plynová prípojka od HUP pri uličnom oplotení (meranie nie je vidno) sa užíva od roku 1997, základná životnosť 50 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
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Kód JKSO:
Kód KS:

827 5 Plynovod
2221 Miestne plynovody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:

5. Plynovod (JKSO 827 5)
5.1. Prípojka plynu DN 25 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

425/30,1260 = 14,11 €/bm
5 bm
kCU = 3,176
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 [%]

1997

25

25

50

50,00

50,00

Prípojka plynu

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

5 bm * 14,11 €/bm * 3,176 * 0,95

212,86

Technická hodnota

50,00 % z 212,86 €

106,43

2.2.12 Prípojka NN
Vzdušná prípojka elektriny z podporného bodu na ulici sa užíva od roku 1986, životnosť je stanovená na 50 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

828 7 Elektrické rozvody
2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)
7.1. NN prípojky
7.1.r) káblová prípojka vzdušná Cu 4*25 mm*mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet káblov:
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

415/30,1260 = 13,78 €/bm
1
8,27 €/bm
50 bm
kCU = 3,176
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1986

36

14

50

72,00

28,00
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

50 bm * (13,78 €/bm + 0 * 8,27 €/bm) * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

28,00 % z 2 078,85 €

2 078,85
582,08

2.2.13 Spevnená plocha
Plocha sa nachádza na parc.č.588, je z prostého betónu, slúži na príjazd autom do dvora a parkovanie, užíva sa od roku
1986, životnosť 50 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

822 2,5 Spevnené plochy
2112 Miestne komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu
8.2.a) Do hrúbky 100 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

260/30,1260 = 8,63 €/m2 ZP
6,2*1,3+4,15*3 = 20,51 m2 ZP
kCU = 3,176
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 [%]

1986

36

14

50

72,00

28,00

Spevnená plocha

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
2

Hodnota [€]

Východisková hodnota

20,51 m ZP * 8,63 €/m2 ZP * 3,176 * 0,95

534,05

Technická hodnota

28,00 % z 534,05 €

149,53

2.2.14 Chodník
Chodník od bránky k vonkajšiemu schodišťu do domu a k studni má povrch z terazzo dlažby na podkladový betón, je
z roku 1972, životnosť 60 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

822 2,5 Spevnené plochy
2112 Miestne komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
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Kategória:
Bod:
Položka:

8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým
8.3.c) Terazzové dlaždice - kladené do malty na podklad. betón

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

720/30,1260 = 23,90 €/m2 ZP
14,1*1,3 = 18,33 m2 ZP
kCU = 3,176
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 [%]

1972

50

10

60

83,33

16,67

Chodník

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

18,33 m2 ZP * 23,9 €/m2 ZP * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

16,67 % z 1 321,80 €

1 321,80
220,34

2.2.14 Vonkajšie schody
Hlavné schody do domu sú dláždené staršou keramickou dlažbou, pred úpravou dispozície k vstupu do pristavanej
časti domu (r.1986), životnosť 60 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

822 2 Vonkajšie a predložené schody
2112 Miestne komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:

10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)
10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:
Počet merných jednotiek:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

385/30,1260 = 12,78 €/bm stupňa
4*1,3 = 5,2 bm stupňa
kCU = 3,176
kM = 0,95

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

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1986

36

24

60

60,00

40,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

5,2 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 3,176 * 0,95

Technická hodnota

40,00 % z 200,51 €

Hodnota [€]
200,51
80,20
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2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov

Východisková hodnota [€]

RD súp.č.161 na parc.č.587, Nová 120, Veľké Ozorovce

Technická hodnota [€]

95 747,40

39 563,74

Hospodárska budova na parc.č.588

4 552,07

758,83

Sklad na parc.č.589

4 054,10

1 135,15

8 606,17

1 893,98

Uličný plot

5 314,94

886,00

Plot vo dvore

5 540,06

3 545,64

Plot záhradný

6 816,04

681,60

Celkom za Ploty

17 671,04

5 113,24

Kopaná studňa

2 039,71

693,50

1 426,29

237,76

666,02

111,03

Kanalizačná prípojka

1 274,10

212,39

Žumpa

1 952,97

732,36

212,86

106,43

2 078,85

582,08

534,05

149,53

1 321,80

220,34

200,51

80,20

9 667,45

2 432,12

133 731,77

49 696,58

Drobné stavby

Celkom za Drobné stavby
Ploty

Vonkajšie úpravy
Vodovodná prípojka
Domáca vodáreň

Prípojka plynu
Prípojka NN
Spevnená plocha
Chodník
Vonkajšie schody
Celkom za Vonkajšie úpravy

Celkom:

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a/ Analýza polohy nehnuteľností:
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici Nová č.161/120 v obci Veľké Ozorovce v okrese Trebišov, situovanej
cca 6 km od Sečoviec a Zemplínskej Teplice, do 18km od Trebišova. Južne od obce malá vodná nádrž využívaná na
rybolov. Veľké Ozorovce majú okolo 760 obyvateľov a lokalita je vybavená z hľadiska infraštruktúry priemerne – škola
materská, obchody, pošta, obecný úrad s kultúrnym domom, ostatné vybavenie vo vyššie spomínaných obciach, meste.
Poloha je vhodná na bývanie. V lokalite je možnosť napojenia na elektrinu, plyn, optickú sieť, voda zo studne, kanalizácia
je do žumpy. Dom je prístupný z verejnej spevnenej komunikácie po parcele 830/2 evidovanej na LV 558 vo vlastníctve
obce a ďalších parcelách (bez LV v KN C, v KN E vo vlastníctve viacerých fyzických osôb.)
b/ Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť je rodinný dom postavený v 50-tych rokoch, s prístavbou, doklady k stavbe neboli žiadnemu zo znalcov
k dispozícii, zvonku je primerane udržiavaný. Technický stav nie je zrejmý, keďže nehnuteľnosť nebola sprístupnená
a ohodnotená je len z dostupných podkladov z roku 2017. Pravdepodobne však došlo po tomto roku k vnútornej
rekonštrukcii a dispozičnej úprave, o čom svedčí aj výmena aj úprava okien a presun vchodových dverí, dobudovanie
altánku za domom. Stupeň dokončenia vnútornej rekonštrukcie nie je známy, na fasáde vidno nedokončené ostenia
niektorých okien po ich výmene. Orientácia obytných miestností je na západ do ulice a juh na dvorné priečelie.
Predpokladá sa využívanie nehnuteľnosti sa vidiecke bývanie jednej rodiny.
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c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva
spojené s nehnuteľnosťou:
Na LV je zapísaná poznámka o začatí výkonu záložného práva predajom na dobrovoľnej dražbe. Nehnuteľnosť nebola
sprístupnená a je ohodnotená z dostupného podkladu. S využívaním nehnuteľnosti nie sú spojené ďalšie riziká, ktoré by
boli znalcovi známe.

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE
Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v lokalite rodinných domov v obci Veľké Ozorovce, kde ku dňu ohodnotenia je
dopyt po takýchto nehnuteľnostiach v porovnaní s ponukou v rovnováhe. V okolí sa nachádzajú štandardné rodinné
domy. Príslušenstvo hlavnej stavby s priaznivým na cenu nehnuteľnosti. Rodinný dom je samostatne stojaci na severnej
hranici, dispozičné riešenie pravdepodobne upravené. Nehnuteľnosť nevyžaduje opravu. Nezamestnanosť v okrese do
15%. Hustota obyvateľstva je priemerná. Orientácia miestností je na západ do ulice a juh na dvorné priečelie. Pozemok
je rovinatý, bez možnosti ďalšieho významného rozširovania jestvujúcej stavby. V dostupnej vzdialenosti je možná
preprava autobusová. Z hľadiska znečistenia životného prostredia a hluk a prašnosť od dopravy bežný. Les, vodná nádrž
v blízkosti. Z hľadiska občianskej vybavenosti je tu základná vybavenosť (obecný úrad, obchody, materská škola, pošta).
Nehnuteľnosť je bez výnosu a hodnotím ju ako priemernú.
Vzhľadom na charakter stavby, veľkosť obce, polohu a typ nehnuteľnosti, kvalitu použitých stavebných materiálov,
dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie
vo výške 0,35.
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:
0,35
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda

Výpočet

Hodnota

I. trieda

III. trieda + 200 % = (0,350 + 0,700)

1,050

II. trieda

Aritmetický priemer I. a III. triedy

0,700

III. trieda

Priemerný koeficient

0,350

IV. trieda

Aritmetický priemer V. a III. triedy

0,193

V. trieda

III. trieda - 90 % = (0,350 - 0,315)

0,035

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo
1

Popis/Zdôvodnenie
Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe

Trieda

kPDI

Váha
vI

Výsledok
kPDI*vI

III.

0,350

13

4,55

II.

0,700

30

21,00

II.

0,700

8

5,60

I.

1,050

7

7,35

II.

0,700

6

4,20

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
2

3

4

časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a
vybraných sídlisk
Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu
Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
Príslušenstvo nehnuteľnosti

5

príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu
nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako
20%
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Typ nehnuteľnosti
6

priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s
kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením.

II.

0,700

10

7,00

III.

0,350

9

3,15

II.

0,700

6

4,20

II.

0,700

5

3,50

I.

1,050

6

6,30

III.

0,350

7

2,45

IV.

0,193

7

1,35

III.

0,350

10

3,50

III.

0,350

8

2,80

II.

0,700

9

6,30

III.

0,350

8

2,80

V.

0,035

7

0,25

V.

0,035

4

0,14

III.

0,350

20

7,00

180

93,44

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
7

8

9

10

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť
do 15 %
Skladba obyvateľstva v mieste stavby
priemerná hustota obyvateľstva
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností k JZ - JV
Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby

11

12

elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do
žumpy
Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, alebo autobus
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody,
služby, kultúra)

13

14

15

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
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na
16 nehnut.
bez zmeny
17

18

19

Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnosť rozšírenia
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
nehnuteľnosti bez výnosu
Názor znalca
priemerná nehnuteľnosť
Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov

Výpočet

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 93,44/ 180

Všeobecná hodnota

VŠHS = TH * kPD = 49 696,58 € * 0,519
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Hodnota
0,519
25 792,53 €

3.2 POZEMKY
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.2.1.1 k.ú.Veľké Ozorovce
Rovinatý pozemok v zastavanom území obce, lokalita zastavaná rodinnými domami Na LV vedený ako zastavaná plocha
a nádvorie, s možnosťou napojenia na elektrinu, plyn, optickú sieť. Pozemok parc.č.587 je čiastočne zastavaný rodinným
domom, na parc.č.588 je neohodnotený altánok, vonkajšie úpravy, studňa a ďalšie príslušenstvo.
Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2] Spoluvlastnícky podiel Výmera [m2]

587

zastavaná plocha a nádvorie

136,00

1/1

136,00

588

zastavaná plocha a nádvorie

327,00

1/1

327,00

Spolu výmera

463,00

Obec:
Východisková hodnota:

Veľké Ozorovce
VHMJ = 80,00% z 9,96 €/m2 (Trebišov) = 7,97 €/m2

Označenie a názov
koeficientu
kS
koeficient všeobecnej
situácie

Hodnota
koeficientu

Hodnotenie
2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a
poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov

0,80

kV
5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so
koeficient intenzity využitia štandardným vybavením

1,00

kD
koeficient dopravných
vzťahov

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou
dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca

0,85

kF
koeficient funkčného
využitia územia

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

1,15

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

1,20

kZ
koeficient povyšujúcich 0. nevyskytuje sa
faktorov

1,00

kR
koeficient redukujúcich 0. nevyskytuje sa
faktorov

1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie

Výpočet

Hodnota

kPD = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,15 * 1,20 * 1,00 * 1,00
2

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 7,97 €/m * 0,9384

0,9384
7,48 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov
parcela č. 587

Výpočet
136,00 m2 * 7,48 €/m2 * 1/1
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Všeobecná hodnota [€]
1 017,28

327,00 m2 * 7,48 €/m2 * 1/1

parcela č. 588

2 445,96

Spolu

3 463,24

3.2.1.2 k.ú.Veľké Ozorovce
Rovinatý pozemok v katastrálnom území Veľké Ozorovce je evidovaný na LV ako záhrada v intraviláne obce, podľa
podkladu je na nej postavený sklad, zvyšok slúži ako záhrada. Možnosť napojenia na elektrinu len cez predný pozemok.
Parcela

Spolu výmera [m2] Spoluvlastnícky podiel Výmera [m2]

Druh pozemku

589

záhrada

992,00

Obec:
Východisková hodnota:

992,00

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

Označenie a názov
koeficientu
kS
koeficient všeobecnej
situácie

1/1

Hodnota
koeficientu

Hodnotenie
2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a
poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov

0,80

kV
5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so
koeficient intenzity využitia štandardným vybavením

1,00

kD
koeficient dopravných
vzťahov

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou
dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca

0,85

kF
koeficient funkčného
využitia územia

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

1,15

kI
1. bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo možnosť napojenia iba
koeficient technickej
na jeden druh verejnej siete)
infraštruktúry pozemku

0,90

kZ
koeficient povyšujúcich 0. nevyskytuje sa
faktorov

1,00

kR
koeficient redukujúcich 0. nevyskytuje sa
faktorov

1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
Koeficient polohovej diferenciácie

Výpočet

Hodnota

kPD = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,15 * 0,90 * 1,00 * 1,00
2

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 7,97 €/m * 0,7038

0,7038
5,61 €/m2

VYHODNOTENIE
Názov
parcela č. 589

Výpočet
2

2

992,00 m * 5,61 €/m * 1/1

Spolu

Všeobecná hodnota [€]
5 565,12
5 565,12
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4. ODHAD NEDOSTATKOV VIAZNUCICH NA PREDMETE POSÚDENIA
Na LV je okrem ťarchy záložného práva pre banku zapísaná poznámka o začatí výkonu záložného práva predajom
v dobrovoľnej dražbe.
Nehnuteľnosť nebola na výzvu sprístupnená, preto nebolo možné overiť jej skutočný technický stav. Ohodnotenie je
vykonané z dostupného podkladu z roku 2017.
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III. ZÁVER
Predmetom ohodnotenia je rodinný dom súp.č.161 na parc.č.587 s príslušenstvom a pozemkom parc.č.587, 588 a 589
na ulici Nová 120 v obci Veľké Ozorovce, okres Trebišov, evidovaný na LV 305.

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
RD súp.č.161 na parc.č.587, Nová 120, Veľké Ozorovce

20 533,59

Drobné stavby
Hospodárska budova na parc.č.588

393,83

Sklad na parc.č.589

589,14

Spolu za Drobné stavby

982,98

Ploty
Uličný plot

459,83

Plot vo dvore

1 840,19

Plot záhradný

353,75

Spolu za Ploty

2 653,77

Kopaná studňa

359,93

Vonkajšie úpravy
Vodovodná prípojka

123,40

Domáca vodáreň

57,62

Kanalizačná prípojka

110,23

Žumpa

380,09

Prípojka plynu

55,24

Prípojka NN

302,10

Spevnená plocha

77,61

Chodník

114,36

Vonkajšie schody

41,62

Spolu za Vonkajšie úpravy

1 262,27

Spolu stavby

25 792,53

Pozemky
k.ú.Veľké Ozorovce - parc. č. 587 (136 m2)

1 017,28

k.ú.Veľké Ozorovce - parc. č. 588 (327 m2)

2 445,96

2

k.ú.Veľké Ozorovce - parc. č. 589 (992 m )

5 565,12

2

Spolu pozemky (1 455,00 m )

9 028,36

Všeobecná hodnota celkom

34 820,89

34 800,00

Všeobecná hodnota zaokrúhlene
Všeobecná hodnota slovom: Tridsaťštyritisícosemsto Eur
V Košiciach, dňa 05.08.2022

Ing. Martin Hromják
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IV. PRÍLOHY
- Objednávka DD-44-2022 zo dňa 08.07.2022
- Výpis z LV 305, k.ú Veľké Ozorovce
- Kópia katastrálnej mapy, k.ú Veľké Ozorovce
- Doklady z poskytnutého znaleckého posudku z roku 2017
- kúpne zmluvy z roku 2002 a 2017
- doklad o veku stavby (osvedčenie o dedičstve z roku 2002)
- schematický pôdorys domu zameraný v roku 2002
- Fotodokumentácia z roku 2017
- Fotodokumentácia exteriérov zo dňa 26.07.2022 a 03.08.2022
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Fotodokumentácia z dostupného podkladu z roku 2017
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Fotodokumentácia z dostupného podkladu z roku 2017
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Fotodokumentácia exteriérov z 03.08.2022 vyhotovená znalcov pri obhliadke z ulice - Rodinný dom súp.č.161 na
parc.č.587, Nová 120, Veľké Ozorovce, okres Trebišov
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore 37 00 00 stavebníctvo, odvetví 37 01 00 Pozemné stavby a 37
09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom znalca 911209.
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 173/2022
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku/znaleckého úkonu.

Podpis znalca
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