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 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.súp.51 postaveného na  pozemku parc.č.8371/2  
                  v k.ú. Belá v obci Belá s príslušenstvom pre účel dobrovoľnej dražby.
        
        

Počet listov posudku (z toho príloh): 20 (z toho 6 listov príloh)         

Počet odovzdaných vyhotovení:   4						

1. ÚVODNÁ ČASŤ

1.1.Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.súp.51 postaveného na pozemku parc.č.8371/2, oplotenie, spevnené plochy, pozemok parc.č.8371/2 o výmere 120 m2 v k.ú. Belá v obci Belá.
1.2. Dátum vyžiadania posudku:    26.01.2012
1.3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):	  	13.02.2012
1.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 20.02.20112
1.5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:   
1.5.1 Dodané zadávateľom (objednávateľom):   
Objednávka zo dňa 26.01.2011
Potvrdenie Obce Belá o veku stavby č.2624/2004 zo dňa 6.12.2004 zo znaleckého posudku č.83/2004
Skutkový stav nehnuteľnosti zo znaleckého posudku č. 83/2004
1.5.2 Obstarané znalcom:   
List vlastníctva č.345 zo dňa 08.02.2012 vyhotovený správou katastra Žilina  
Kópia z katastrálnej mapy vyhotovená dňa 08.02.2012 správou katastra Žilina  
Fotodokumentácia.
1.6.Použitý právny predpis:   
Vyhláška MS SR   č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.   
1.7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
Vyhláška úradu geodézie, kartografie a katstara Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise  vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam( katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu  č.124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy 
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Opatrenie ŠÚ SR č.128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
Marian Vyparina a kol. – Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita  v EDIS 2001 ISBN 80-7100-827-3
Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ IV.štvrťrok 2011 spracované pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb. 
1.8. Osobitné požiadavky objednávateľa: Neboli vznesené.
1.9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:  
Dobrovoľná dražba

2. POSUDOK

2.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
2.1.1. 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. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline.Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady pre porovnávanie. Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť bez možnosti dosahovania výnosu formou prenájmu. Pri výpočte východiskovej a technickej hodnoty sú použité koeficienty nárastu  cien stavebných prác vydané pre IV.Q/2011 koeficienty zastavanej plochy, vybavenia, konštrukčno-materiálovej charakteristiky.
2.1.2. Vlastnícke a evidenčné údaje: 
List vlastníctva č.345 zo dňa 08.02.2012 vyhotovený správou katastra Žilina  
Okres : Žilina
Obec  :  Belá
Katastrálne územie: Belá
Časť A. Majetková podstata:
                 Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape                                      
Parcelné      Výmera        Druh pozemku   Sp.využ.poz.   Umiest.poz.   Právny            
Číslo               m2                                                                                                     vzťah
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
8371/2             120                     zast.pl.                  15                       2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Legenda
Umiest. poz. -21 Pozemok je umiestnený mimo zast.úz. obce
Spôsob využitia pozemku   - 15 – Pozemok na ktorom je postavená budova ozn.súp.číslom
                                       Stavby                                      
Súpisné   na parcele číslo  Druh stavby      Umiest.stavby               
Číslo          
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
51               8371/2                     10 dom           1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--     
Kod umiest stavby -1 stavba postavená na zemskom povrchu
Druh stavby  - 10 – rodinný dom
Časť B. Vlastníci a iné oprávnené osoby    
----------------------------------------------------------------------
Por.     Priezvisko, meno(názov)
Č.       a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
----------------------------------------------------------------------
1 Dubec Vladimír r.Dubec a Adriana Dubcová r.Maliňáková Dr.Kmeťu 106/80 Teplička nad Váhom SR             
                                                                          Spoluvlastnícky podiel     1/1
Dátum narodenia: 29.11.1970         Dátum narodenia: 26.10.1974               
Titul nadobudnutia – Kúpna zmluva č. V 2169/05
Poznámka: Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva v prospech Tatra banky a.s voči: Dubec Vladimír a Adriana Dubcová r.Maliňáková k nehnuteľnosti rodinný dom č.s.51 na parcele C KN 8371/2 a pozemok parc.č. 8371/2 zast.pl.o výmere 120 m2 – zákaz nakladania s nehnuteľnosťami podľa č.P 14/12
C. Ťarchy:    
1 Zmluva o záložnom práve pre: Ttra banka a.s. Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava 1 IČO: 00686930 na nehnuteľnosti rodinný dom č.s.51 na parcele C KN 8371/2 a pozemok parc.č. 8371/2 zast.pl.o výmere 120 m2 podľa č.V 1346/05
1 Zmluva o záložnom práve pre: Ttra banka a.s. Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava 1 IČO: 00686930 na nehnuteľnosti rodinný dom č.s.51 na parcele C KN 8371/2 a pozemok parc.č. 8371/2 zast.pl.o výmere 120 m2 podľa č.V 6727/08 zo dňa 27.09.2008
Iné údaje : 
Bez zápisu
2.1..3. Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 13.02.2012
Overenie skutkového stavu pri obhliadke nehnuteľností vykonané dňa 13.02.2012
Fotodokumentácia exteriéru vyhotovená dňa 13.02.2012
2.1.4. Porovnanie  technickej dokumentácie so skutočným stavom :           
Projektová dokumentácia bola poskytnutá a skutkový stav je v prílohe posudku.  
2.1.5. Porovnanie  údajov katastra so skutočným stavom :           
Na LV č.345 v časti parcely evidovaný pozemok parc.č.8371/2, v časti stavby je evidovaný rodinný dom č.súp.51. Vlastnícke práva sú v súlade so skutkovým stavom.
2.1.6. Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré sú v súlade s vlastníckymi dokladmi:   
- rodinný domu č.súp.51 postavený na pozemku parc.č.8371/2
- oplotenie 
- spenená plocha
- pozemky 
- parc.č. 8371/2 o výmere 120 m2
2.1.4.Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré nie sú vlastnícky podložené:  Nie sú.   

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 RODINNÉ DOMY
2.1.1 Rodinný dom č.súp.51
Oceňovaný rodinný dom č.súp.51 je postavený na pozemku parc.č.8371/2 v obci Belá. Je jednopodlažný, nie je podpivničený s obytným podkrovím. Na základe potvrdenia obce bol dom postavený v roku 1960. Dom má sedlovú strechu. Životnosť stavby určujem na 100 rokov. Dom v dobe obhliadky nie je trvale obývaný.
Objekt je osadený na betónový pásových základoch s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie zrubové do 20 cm v podkroví drevené deliace priečky, strop nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom v podkroví drevený s dreveným podbitím, krov drevený sedlový s krytinou drevený šindeľ, klampiarske konštrukcie plastové, len žľaby a zvody, schody drevené s mäkkého dreva bez podstupníc, dvere na prízemí drevené z tvrdého dreva na podkroví drevené presklené, podlahy doskové, v podkroví doskové, elektroinštalácia svetelná a motorická v podkroví len svetelná, rozvádzač s automatickými poistkami, vykurovanie el. konvektory v podkroví na prízemí akumulačné kachle, sporák elektrický, drezové umývadlo nerezové, v podkroví sprchový kút umývadlo, batérie obyčajné, v kúpelni keramický obklad do 1,35 m, vd podkroví vstavaná skriňa, na prízemí krb s otvoreným ohniskom.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:	803 6 Domy rodinné jednobytové
KS:	111 0 Jednobytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie
Začiatok užívania
Výpočet zastavanej plochy
ZP [m2]
kZP
1. NP
1960
5,05*5,09
25,7
120/25,7=4,669
1. Podkrovie
1960
1,2*(3,23*(3,98-0,4*2)+1,55*(3,98-0,4*2)+2,13*(2,28-0,2)+2,02*(1,62-0,2)+2,15*(4,05-0,2*2)+2,05*(4,05-0,45*2))
44,16
120/44,16=2,717

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

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod
Položka
Hodnota
2
Základy


2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
960
4
Murivo


4.6.b drevené zrubové v hrúbke nad 16 cm do 20 cm
2310
6
Vnútorné omietky


6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
400
7
Stropy


7.1.b s rovným pohľadom drevené trámové
760
8
Krovy


8.3 väznicové sedlové, manzardové
575
10
Krytiny strechy na krove


10.3 šindľové a otiepkové
1480
12
Klampiarske konštrukcie strechy


12.3 z plastov žľaby a zvody
200
16
Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice


16.8 mäkké drevo bez podstupníc
185
17
Dvere


17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva
530
18
Okná


18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zaskl.
340
20
Okenice a vonkajšie rolety


20.1 drevené
90
22
Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)


22.8 palubovky, dosky, xylolit
185
25
Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)


25.1 svetelná, motorická
280

Spolu
8295

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

34
Zdroj teplej vody


34.5 malé plynové alebo elektrické ohrievače (1 ks)
25
35
Zdroj vykurovania


35.2.b lokálne - akumulačné kachle (1 ks)
65
36
Vybavenie kuchyne alebo práčovne


36.1 sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou (1 ks)
200
38
Vodovodné batérie


38.4 ostatné (1 ks)
15
45
Elektrický rozvádzač


45.1 s automatickým istením (1 ks)
240

Spolu
545

1. PODKROVIE

Bod
Položka
Hodnota
4
Murivo


4.6.b drevené zrubové v hrúbke nad 16 cm do 20 cm
2310
5
Deliace konštrukcie


5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
160
6
Vnútorné omietky


6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
400
7
Stropy


7.1.b s rovným pohľadom drevené trámové
760
17
Dvere


17.2 plné alebo zasklené dyhované
190
18
Okná


18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
380
20
Okenice a vonkajšie rolety


20.1 drevené
90
22
Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)


22.8 palubovky, dosky, xylolit
185
23
Dlažby a podlahy ost. miestností


23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy
95
25
Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)


25.2 svetelná
155

Spolu
4725

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

34
Zdroj teplej vody


34.5 malé plynové alebo elektrické ohrievače (1 ks)
25
35
Zdroj vykurovania


35.2.a lokálne - elektrické konvertory (3 ks)
105
37
Vnútorné vybavenie


37.5 umývadlo (1 ks)
10

37.9 samostatná sprcha (1 ks)
75
38
Vodovodné batérie


38.4 ostatné (1 ks)
15
39
Záchod


39.4 suchý (vo vnútri budovy) alebo drepový (1 ks)
10
40
Vnútorné obklady


40.1 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky (1 ks)
55
44
Vstavané skrine


44.1  (1 ks)
35

Spolu
330

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,193
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

Podlažie
Výpočet RU na m2 ZP
Hodnota RU [EUR/m2]
1. NP
(8295 + 545 * 4,669)/30,1260
359,81
1. Podkrovie
(4725 + 330 * 2,717)/30,1260
186,60

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie
Začiatok užívania
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
1. NP
1960
52
48
100
52,00
48,00
1. Podkrovie
1960
52
48
100
52,00
48,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov
Výpočet
Hodnota [EUR]
1. NP z roku 1960


Východisková hodnota
359,81 EUR/m2*25,70 m2*2,193*0,95
19 264,98
Technická hodnota
48,00% z 19 264,98
9 247,19
1. Podkrovie z roku 1960


Východisková hodnota
186,60 EUR/m2*44,16 m2*2,193*0,95
17 167,34
Technická hodnota
48,00% z 17 167,34
8 240,32




VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

Podlažie
Východisková hodnota [EUR]
Technická hodnota [EUR]
1. nadzemné podlažie
19 264,98
9 247,19
1. podkrovné podlažie
17 167,34
8 240,32
Spolu
36 432,32
17 487,51

2.2 PLOTY

2.2.1 Oplotenie
Oplotenie je s prednej časti v dľžke 11,60 metra s drevenou výplňou na drevených stojkách so základmi okolo nich. Bolo postanené v roku 2000 a životnosť určujem na 30 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:	815 2 Oplotenie
KS:	2 ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Pol. č.
Popis
Počet MJ
Body / MJ
Rozpočtový ukazovateľ
1.
Základy vrátane zemných prác:



  
okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených
11,60m
170
5,64 EUR/m

Spolu:


5,64 EUR/m
3.
Výplň plotu:



  
z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch
13,92m2
425
14,11 EUR/m

Dĺžka plotu:   	8,2+3,4 = 11,60 m
Pohľadová plocha výplne:   	11,6*1,2 = 13,92 m2
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,193
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov
Začiatok užívania
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
Oplotenie
2000
12
18
30
40,00
60,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov
Výpočet
Hodnota [EUR]
Východisková hodnota
(11,60m * 5,64 EUR/m + 13,92m2 * 14,11 EUR/m2) * 2,193 * 0,95
545,49
Technická hodnota
60,00 % z 545,49 EUR
327,29

2.3 VONKAJŠIE ÚPRAVY

2.3.1 Spevnené plochy
Spevnená plocha je z bočnej vstupnej strany z betónu hr.10 cm o ploche 2,53 m2. Bola postavená v roku 2000 a životnosť určujem na 40 rokov.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod:  	8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu
Položka:  	8.2.a) Do hrúbky 100 mm
Kód KS:  	2112 Miestne komunikácie
Kód KS2: 	2111 Cestné komunikácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	260/30,1260 = 8,63 EUR/m2 ZP
Počet merných jednotiek:  	5,05*0,5 = 2,53 m2 ZP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,193
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov
Začiatok užívania
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
Spevnené plochy
2000
12
28
40
30,00
70,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov
Výpočet
Hodnota [EUR]
Východisková hodnota
2,53 m2 ZP * 8,63 EUR/m2 ZP * 2,193 * 0,95
45,49
Technická hodnota
70,00 % z 45,49 EUR
31,84

2.4 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

Názov
Východisková hodnota [EUR]
Technická hodnota [EUR]
Rodinný dom č.súp.51
36 432,32
17 487,51
Oplotenie
545,49
327,29
Spevnené plochy
45,49
31,84
Celkom:
37 023,30
17 846,64

2.5 STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

2.5.1 Analýza polohy nehnuteľnosti: 
Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Belá v zástavbe rodinných domov. Pozemok je svahovitý. Predmetná lokalita má  prístupovú komunikáciu nespevnenú, inžinierske siete ( vlastný zdroj vody, elektrika).  Dopravné spojenie s centrom obce do 15 min.cesty autom.
2.5.2 Analýza využitia nehnuteľnosti: 
Objekt je  využívaný na bývanie. Iné využitie objektov v danej lokalite nepredpokladám.
2.5.3 Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti: 
V danej lokalite neboli zistené žiadne iné riziká spojené s užívaním nehnuteľností.
2.5.4 STAVBY
Trh s nehnuteľnosťami - dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe, poloha nehnuteľnosti v danej obci a vzťah k centru – časti obce vhodné k bývaniu, situované na okraji. Súčasný technický stav nehnuteľnosti –nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu,  prevládajúca zástavba v okolí – objekty na bývanie. Príslušenstvo nehnuteľnosti – bez dopadu cenu nehnuteľnosti. Typ nehnuteľnosti a dispozičné riešenie stavby – priemerný dom. Pracovné možnosti obyvateľstva – miera nezamestnanosti – pracovné možnosti nedostatočné nezamestnanosť do 15 %. Skladba obyvateľstva v mieste stavby  - priemerná hustota obyvateľstva. Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám – JV-JZ.  Konfigurácia terénu –svahovitý terén. Inžinierske siete v blízkosti stavby – elektrická prípojka, vodovodná.Doprava v okolí nehnuteľnosti –  autobus.  Občianska vybavenosť – základná škola, , kostol, obchodná vybavenosť. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby – CHKO Malá Fatra. Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby – bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia. Možnosti zmeny v zástavbe – bez zmeny –  možnosti rozšírenia bez možnosti rozšírenia.  Dosahovanie výnosu z nehnuteľnosti – nehnuteľnosť bez výnosu. Názor znalca – dobrá nehnuteľnosť.
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie: 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite,  vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,5 z dôvodu  polohy domu.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 	0,5

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
Hodnota
I. trieda
III. trieda + 200 % = (0,500 + 1,000)
1,500
II. trieda
Aritmetický priemer I. a III. triedy
1,000
III. trieda
Priemerný koeficient
0,500
IV. trieda
Aritmetický priemer V. a III. triedy 
0,275
V. trieda
III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450)
0,050

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo
Popis
Trieda
kPDI
Váha
vI
Výsledok
kPDI*vI
1
Trh s nehnuteľnosťami





dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe
III.
0,500
13
6,5000
2
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce





časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce
III.
0,500
30
15,0000
3
Súčasný technický stav nehnuteľností





nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu
II.
1,000
8
8,0000
4
Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti





objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
I.
1,500
7
10,5000
5
Príslušenstvo nehnuteľnosti





bez dopadu na cenu nehnuteľnosti
III.
0,500
6
3,0000
6
Typ nehnuteľnosti





priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným riešením.
III.
0,500
10
5,0000
7
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti





obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 %
III.
0,500
9
4,5000
8
Skladba obyvateľstva v mieste stavby





malá hustota obyvateľstva
I.
1,500
6
9,0000
9
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám





orientácia hlavných miestností k JZ - JV
II.
1,000
5
5,0000
10
Konfigurácia terénu





južný svah o sklone 5% -  25%
II.
1,000
6
6,0000
11
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby





elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do žumpy
IV.
0,275
7
1,9250
12
Doprava v okolí nehnuteľnosti





železnica, alebo autobus
IV.
0,275
7
1,9250
13
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra)





obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom
IV.
0,275
10
2,7500
14
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby





chránená krajinná oblasť, mestská rezervácia, národný park, výrazné prírodné lokality a pod.
I.
1,500
8
12,0000
15
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby





bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných tokov, bez nadmernej hlučnosti
I.
1,500
9
13,5000
16
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut.





bez zmeny
III.
0,500
8
4,0000
17
Možnosti ďalšieho rozšírenia





žiadna  možnosť rozšírenia
V.
0,050
7
0,3500
18
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností





nehnuteľnosti bez výnosu
V.
0,050
4
0,2000
19
Názor znalca





dobrá nehnuteľnosť
II.
1,000
20
20,0000

Spolu


180
129,15

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov
Výpočet
Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie
kPD = 129,15/ 180
0,718
Všeobecná hodnota
VŠHS = TH * kPD = 17 846,64 EUR * 0,718
12 813,89 EUR

2.5.5 VÝBER VHODNEJ METÓDY

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie
VŠH stavieb = 12 813,80 EUR

2.6 POZEMKY
2.6.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

2.6.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
Pozemok par.č.8371/2  na pozemku je postavený rodinný dom č.súp.51

Parcela
Druh pozemku
Vzorec
Spolu výmera
Podiel
Výmera
8371/2
zastavaná plocha a nádvorie
120
120,00
1/1
120,00 m2

Obec:    	Belá
Východisková hodnota: 	VHMJ = 3,32 EUR/m2

Označenie a názov koeficientu
Hodnotenie
Hodnota koeficientu
kS
koeficient všeobecnej situácie
4. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov
1,10
kV
koeficient intenzity využitia
2. rodinné domy s nižším štandardom vybavenia, bytové domy s podštandardným vybavením, 3 – 4-podlažné nebytové stavby pre priemysel s malým technickým vybavením, využívané poľnohospodárske stavby
0,95
kD
koeficient dopravných vzťahov
2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca
0,85
kP
koeficient obchodnej a priemyselnej polohy
3. obytná alebo rekreačná poloha
1,20
kI
koeficient technickej infraštruktúry pozemku
2. stredná vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny)
1,20
kZ
koeficient povyšujúcich faktorov
5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote
3,00
kR
koeficient redukujúcich faktorov

1,00


VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov
Výpočet
Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie
kPD = 1,10 * 0,95 * 0,85 * 1,20 * 1,20 * 3,00 * 1,00
3,8372
Jednotková hodnota pozemku
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 EUR/m2 * 3,8372
12,74 EUR/m2
Všeobecná hodnota pozemku
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 120,00 m2 * 12,74 EUR/m2
1 528,80 EUR


2.6.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie
VŠH pozemkov = 1 528,80 EUR

3. ZÁVER

3.1. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia :
Stavby:
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou : 	12 813,89 EUR
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie : 	1 528,80 EUR
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

3.2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov
Všeobecná hodnota [EUR]
Stavby

Rodinný dom č.súp.51
12 556,03
Oplotenie
234,99
Spevnené plochy
22,86
Pozemky

č.1 - parc. č. 8371/2 (120 m2)
1 528,80
Spolu VŠH 
14 342,69
Zaokrúhlená VŠH spolu 
14 300,00

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  14 300,00 EUR
Slovom: Štrnásťtisíctristo EUR



V Dolnom Kubíne dňa 20.2.2012	Ing. arch. Július Facuna



4. PRÍLOHY
- Objednávka zo dňa 26.01.2012
- List vlastníctva č.345 zo dňa 08.02.2012 vyhotovený správou katastra Žilina  
- Kópia z katastrálnej mapy vyhotovená dňa 08.02.2012 správou katastra Žilina  
- Potvrdenie Obce Belá o veku stavby č.2624/2004 zo dňa 6.12.2004 zo znaleckého posudku č.83/2004
- Skutkový stav nehnuteľnosti zo znaleckého posudku č. 83/2004
- Fotodokumentácia.



5. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 370000 - Stavebníctvo a odvetvie 370100 - Pozemné stavby, 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910712. Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 4/2012, znaleckého denníka č.1/2012. Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.4/2012.





