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I. ÚVOD
1. Úloha znalca:
Podľa objednávky zo dňa 11.07.2019 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu budovy
základnej školy s.č. 29 na p.č. 68/4 v k.ú. Bzince, obec Radošina, okres Topoľčany.
2. Účel znaleckého posudku: Prevod majetku vo vlastníctve obce..
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný:
12.07.2019
(rozhodujúci na zistenie stavebno technického stavu)
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:
16.07.2019
5. Podklady na vypracovanie posudku:
a) Podklady dodané zadávateľom:
- Potvrdenie obce o veku budovy vydala Obec Radošina dňa 15.7.2019
b) Podklady získané znalcom:
- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 156
k. ú. Bzince zo dňa 15.07.2019, vytvorený cez katastrálny portál
GKÚ Bratislava
- Informatívna kópia z mapy na parcely C-KN č. 68/4 k. ú. Bzince
zo dňa 15.07.2019 vytvorená cez katastrálny portál GKÚ Bratislava
- Fotodokumentácia
6. Použité právne predpisy a literatúra:
• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty.
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
• Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
• Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
• Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon)
• Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii
stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie
do klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov).
• Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb
• Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
• STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,
Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:
a) Definície pojmov
Všeobecná hodnota (VŠH)
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj
predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena
nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty.
Východisková hodnota stavieb (VH)
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú
stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej
hodnoty.
Technická hodnota stavieb (TH)
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu
zodpovedajúcu výške opotrebovania.
b) Definície použitých postupov
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3).
Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR
platných pre 1. štvrťrok 2018.
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 a stavieb. 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 (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp
metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb.
Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov
počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných
zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom),
• Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu
polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu).
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy:
• Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je
potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1
m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného
pozemku),
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Výnosová metóda (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: Neboli vznesené.

II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností je použitá metóda polohovej diferenciácie
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.
Kombinovaná metóda nie je použitá, nakoľko z nehnuteľnosti nie je možné dosahovať výnosy formou
prenájmu (budova je nefunkčná).
Nie je použitá ani porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty budovy
z dôvodu, že znalcovi nie je známy súbor predajov porovnateľných objektov v danej lokalite, ktorý by
bolo možné využiť pri jej výpočte.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový
ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po podlažiach
v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia,
zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych
štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2019 (2,535).
b). Vlastnícke a evidenčné údaje :
List vlastníctva č. 156, k.ú. Bzince, vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava
A. Majetková podstata:
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape
p.č.
--Stavby

Základná škola s.č. 29 na p.č. 68/4

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:
1 Obec, Školská 416, 95605 Radošina

Spoluvlastnícky podiel 1/1

C. Ťarchy:
Bez zápisu.
Iné údaje:
Bez zápisu.
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c). Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa12.07.2019 za účasti zadávateľa
znaleckého posudku.
Zameranie vykonané dňa 12.07.2019.
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 12.07.2019.
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :
Projektová dokumentácia ohodnocovanej nehnuteľnosti nebola znalcovi pri miestnom šetrení
poskytnutá. Skutkový stav je zakreslený v prílohe znaleckého posudku. Právna dokumentácia je v
súlade so skutkovým stavom.
Doklad o veku budovy je doložený - Potvrdenie obce o stavbe (viď príloha tohto znaleckého posudku).
e) Údaje katastra nehnuteľností :
Popisné a geodetické údaje sú totožné so skutkovým stavom. Budova je zapísaná na LV č. 156 a je aj
zakreslená v snímke z mapy na p.č. 68/4.
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :
1. Prevádzková stavba - budova základnej školy s.č. 29 na p.č. 68/4
2. Vonkajšie úpravy (prípojka vody, prípojka plynu, prípojka kanalizácie, žumpa)
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia : ---

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 NEBYTOVÉ BUDOVY
2.1.1 Základná škola s.č. 29
POPIS STAVBY

Samostatne stojaca prízemná murovaná stavba s valbovou strechou, čiastočne podpivničená, bez
podkrovia. Budovu tvorí vstupné zádverie, chodba, WC, 2x učebňa, kabinet, schodisko na povalu, šatňa
pre futbalistov a sprchy. V suteréne je plynová kotolňa s vodomerom.
Budova bola daná do užívania v roku 1936 ako základná (obecná) škola a na tento účel bola aj užívaná.
Neskôr bola postavená nová škola v Radošine a táto budova slúžila na rôzne účely. V súčasnosti je
užívaná jedna miestnosť ako šatňa pre futbalistov a sprchy. Budova je funkčná, aj keď málo udržovaná.
Predpokladanú životnosť uvažujem v obvyklej dĺžke 100 rokov.
POPIS PODLAŽÍ
1. Podzemné

Osadenie suterénu je v hĺbke do 1,0 m pod upravený terén. Betónové základové pásy, podlaha so
zatretého betónu, betónové steny, železobetónový strop. Vstupné dvere do suterénu sú plechové.
Je tu umiestnený plynový stacionárny kotol ÚK a zabezpečený rozvod zemného plynu aj studenej vody.
je tu umiestnený vodomer. Ostatné položky sa na oceňovanom podlaží nevyskytujú.
1. Nadzemné

Betónové základové pásy, betónová podmurovka s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodový plášť a
zvislý nosný stenový systém je vytvorený z pálených tehál v hrúbke steny prevažne do 500 mm. Stropy
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sú drevené trámové s podbitím (palach) s rovným podhľadom. Valbová strecha je vytvorená dreveným
krovom. Pokrytá je azbestocementovými šablónami na plnom drevenom debnení. Budova nie je
zateplená. Vnútorné deliace konštrukcie - priečky sú murované z tehál plných pálených. Podlaha je
betónová (v učeniach boli drevené parkety - sú vytrhané). Na chodbe a sociálnych zariadeniach je
keramická dlažba, resp. cementový poter. Fasádne omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky
sú vápenné, hladké. Klampiarske konštrukcie sú vytvorené z pozinkovaného plechu v rozsahu
dažďových zvodov a žľabov (sú zánovné), ako aj oplechovanie parapetov. Okná sú drevené, prevažne
dvojité s doskovým ostením. Na oknách sú kovové mreže. Dvere v interiéry sú hladké, plné, (aj
rámové), osadené do obložkových (aj plechových) zárubní. Priestory WC majú na stenách omietku
(bez keramického obkladu), záchodové misy s nádobou na splachovanie uchytené na stene, bez
umývadiel. Umývadlo je na chodbe. V sprchách pre futbalistov sú 3 sprchové batérie, 1x umývadlo a
elektrický zásobníkový ohrievač TÚV - bojler.. Budova má ústredné vykurovanie (vykurovacie telesá plechové radiátory - registre). Kotol ÚK na plyn je v kotolni. V budove je zabezpečený rozvod vody,
elektroinštalácie. Odkanalizovaná je do žumpy. Ostatné položky sa na oceňovanom podlaží
nevyskytujú.
ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO:
KS:

801 32 budovy učební ( tried ) základných škôl
1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Op = Os+Oz+Ov+Ot+Od

0,00

Oz = (10,15*10,90 + 10,40*9,40 + 1,60*4,30 + 4,50*3,30) * 0,25

57,53

Ov = (10,15*10,90 + 10,40*9,40 + 1,60*4,30 + 4,50*3,30) * 3,50

805,44

Ot = (10,15*10,90 + 10,40*9,40 + 1,60*4,30 + 4,50*3,30) * 2,00

460,25

Od = 2,85*4,65*1,80

23,85

Obstavaný priestor stavby celkom

1 347,07

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:

RU = 2 375 / 30,1260 = 78,84 €/m3
kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu:
Podlažie
Podzemné
Nadzemné

Číslo

Výpočet ZP

ZP [m2]

1 5,00*3,20
10,15*10,90 + 10,40*9,40 +
1
1,60*4,30 + 4,50*3,30

Priemerná zastavaná plocha:
Priemerná výška podlaží:

Repr.

Výpočet výšky (h)

h [m]

16 Repr. 2,00

2

230,13 Repr. 3,80

3,8

(16 + 230,13) / 2 = 123,07 m2
(16 * 2 + 230,13 * 3,8) / (16 + 230,13) = 3,68 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:

kZP = 0,92 + (24 / 123,07) = 1,1150
kVP = 0,30 + (2,10 / 3,68) = 0,8707

Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia objektu:
Číslo

Názov

Cenový podiel
RU [%] cpi

Koef. štand. ksi

Úprava podielu
cpi * ksi

Cenový podiel
hodnotenej
stavby [%]

Konštrukcie podľa RU
1

Základy vrát. zemných prác

7,00

1,00

7,00

8,65

2

Zvislé konštrukcie

19,00

1,00

19,00

23,49
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3

Stropy

11,00

1,00

11,00

13,60

4

Zastrešenie bez krytiny

6,00

1,00

6,00

7,42

5

Krytina strechy

2,00

1,00

2,00

2,47

6

Klampiarske konštrukcie

1,00

1,00

1,00

1,24

7

Úpravy vnútorných povrchov

7,00

1,00

7,00

8,65

8

Úpravy vonkajších povrchov

3,00

1,00

3,00

3,71

9

Vnútorné keramické obklady

2,00

0,20

0,40

0,49

10

Schody

3,00

0,00

0,00

0,00

11

Dvere

3,00

1,00

3,00

3,71

12

Vráta

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Okná

5,00

1,00

5,00

6,18

14

Povrchy podláh

2,00

1,00

2,00

2,47

15

Vykurovanie

4,00

1,00

4,00

4,94

16

Elektroinštalácia

5,00

1,00

5,00

6,18

17

Bleskozvod

1,00

1,00

1,00

1,24

18

Vnútorný vodovod

2,00

0,30

0,60

0,74

19

Vnútorná kanalizácia

2,00

0,20

0,40

0,49

20

Vnútorný plynovod

1,00

1,00

1,00

1,24

21

Ohrev teplej vody

2,00

0,20

0,40

0,49

22

Vybavenie kuchýň

2,00

0,00

0,00

0,00

23

Hygienické zariadenia a WC

3,00

0,70

2,10

2,60

24

Výťahy

1,00

0,00

0,00

0,00

25

Ostatné

6,00

0,00

Spolu

100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Východisková hodnota na MJ:

0,00

0,00

80,90

100,00

kV = 80,90 / 100 = 0,8090
kCU = 2,535
kM = 0,95
VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3]
VH = 78,84 €/m3 * 2,535 * 0,8090 * 1,1150 * 0,8707 * 0,939 * 0,95
VH = 140,0250 €/m3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Základná škola s.č. 29

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1936

83

17

100

83,00

17,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
€/m3

Východisková hodnota

140,0250

Technická hodnota

17,00 % z 188 623,48 €

* 1347,07

m3

Hodnota [€]
188 623,48
32 065,99
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2.2 PRÍSLUŠENSTVO
2.2.1 Prípojka vody
Prípojka vody je vedená od verejného rozvodu vody k ohodnocovanej budove.
Vodomer je situovaný v suteréne budovy (v kotolni).
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 1 Vodovod
2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

1. Vodovod (JKSO 827 1)
1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC
1.1.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:

1250/30,1260 = 41,49 €/bm
10 bm
kCU = 2,535
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 [%]

1980

39

11

50

78,00

22,00

Prípojka vody

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Hodnota [€]

Východisková hodnota

10 bm * 41,49 €/bm * 2,535 * 0,95

999,18

Technická hodnota

22,00 % z 999,18 €

219,82

2.2.2 Prípojka kanalizácie
Prípojka kanalizácie je vedená od budovy k žumpe.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:

827 2 Kanalizácia
2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória:
Bod:
Položka:

2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové
2.3.c) Prípojka kanalizácie DN 200 mm

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

1010/30,1260 = 33,53 €/bm
10 bm
kCU = 2,535
kM = 0,95
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TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov

Začiatok užívania

V [rok]

T [rok]

Z [rok]

O [%]

TS [%]

1970

49

1

50

98,00

2,00

Prípojka kanalizácie

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

10 bm * 33,53 €/bm * 2,535 * 0,95

Technická hodnota

2,00 % z 807,49 €

Hodnota [€]
807,49
16,15

2.2.3 Žumpa
Betónová žumpa na dvore pred budovou.
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
1,50*1,80*1,50 = 4,05 m3 OP
kCU = 2,535
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 [%]

1970

49

1

50

98,00

2,00

Žumpa

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet
m3

Východisková hodnota

4,05

Technická hodnota

2,00 % z 1 052,20 €

OP * 107,88 €/m3 OP * 2,535 * 0,95

Hodnota [€]
1 052,20
21,04

2.2.4 Prípojka plynu
Prípojka plynu je vedená z verejného plynovodu,. Plynomer je umiestnený na hranici pozemku.
ZATRIEDENIE STAVBY
Kód JKSO:
Kód KS:
Kód KS2:

827 5 Plynovod
2221 Miestne plynovody
2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu
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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
10 bm
kCU = 2,535
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 [%]

1980

39

11

50

78,00

22,00

Prípojka plynu

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov

Výpočet

Východisková hodnota

10 bm * 14,11 €/bm * 2,535 * 0,95

Technická hodnota

22,00 % z 339,80 €

Hodnota [€]
339,80
74,76

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov

Východisková hodnota [€]

Základná škola s.č. 29

Technická hodnota [€]

188 623,48

32 065,99

Prípojka vody

999,18

219,82

Prípojka kanalizácie

807,49

16,15

1 052,20

21,04

339,80

74,76

191 822,15

32 397,76

Žumpa
Prípojka plynu
Celkom:

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
Analýza polohy nehnuteľností:
Ohodnocovaná budova je situovaná v strediskovej obci Radošina, miestna časť Bzince (cca 1,50 km
vzdialená). Obec je situovaná na hlavnom cestom ťahu Topoľčany - Piešťany. Vzdialenosť do okr.
mesta Topoľčany je cca 15 km, vzdialenosť od Piešťan je 10 km. Miestna časť Bzince, je situovaná
bokom od hlavného komunikačného ťahu.
Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť bola pôvodne postavená a aj užívaná ako obecná škola. Neskôr bola postavená nová
základná škola. V súčasnosti budova nie je užívaná (šatne pre miestny futbalový klub).
Budova je vhodná aj na inú podnikateľskú činnosť, malá výroba a služby (napr. šitie, oprava
spotrebičov) bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Vzhľadom na charakteristiku
nehnuteľnosti, nie je ale bez kolaudácie možné iné využitie.
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Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
V čase obhliadky neboli zistené riziká, majúce vplyv na užívanie nehnuteľnosti.
Výber použitej metodiky:
Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností je ako vhodná metóda použitá metóda polohovej
diferenciácie stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.
Nebola počítaná kombinovaná metóda - z nehnuteľnosti nie je možné dosahovať výnosy z prenájmu.
Nie je použitá porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty bytu z dôvodu, že znalcovi nie je
známy súbor predajov porovnateľných objektov v danej lokalite, ktorý by bolo možné využiť pri jej
výpočte.

3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY
Trh s nehnuteľnosťami - dopyt v strediskovej obci Radošina, (časť Bzince) pre obdobné nehnuteľnosti
je minimálny. Dopyt je skôr po rodinných domom za primeranú cenu. Ohodnocovaná budova bývalej
základnej školy je situovaná v samostatnej časti obce - Bzince, vzdialené cca 1,50 km. Súčasný
technický stav nehnuteľnosti je dobrý. Budova bola postavená v roku 1936. Budova nie je funkčná, nie
je užívaná, (časť budovy užívaná ako šatňa pre miestne futbalové družstvo). Budova je udržovaná, ale
v pôvodnom stave. Nehnuteľnosť bola užívaná ako škola. Prevládajúca zástavba v okolí rodinné domy.
Pracovné možnosti sú na úrovni do 10% nezamestnanosti. Skladba obyvateľstva je priemerná, bez
výskytu neprispôsobivých spoluobčanov. Orientácia miestností je vhodná. Terén je rovinatý.
Inžinierske siete v tejto lokalite sú vybudované v celom rozsahu (mimo kanalizácie). Doprava v danej
lokalite je iba SAD. Občianska vybavenosť v danej lokalite (Bzince) nie je vybudovaná (stredisková
časť obce Radošina cca 1,50 km). Prírodná lokalita je vo vzdialenosti nad 1 km (lesy v okolí obce).
Kvalita životného prostredia je dobrá. Zmeny v zástavbe sa nepredpokladajú. Ďalšie rozšírenie stavby,
príp. prístavby je možné. Ohodnocovanú nehnuteľnosť hodnotím ako priemernú.
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
2
3

Popis/Zdôvodnenie
Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a
vybraných sídlisk
Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu

Strana 12

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

Znalec: Ing. Igor Šinský

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

číslo posudku: 123/2019

Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.
Príslušenstvo nehnuteľnosti
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti
Typ nehnuteľnosti
veľmi priaznivý - obchodný a prevádzkový objekt s
parkoviskom a dvorom
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy,
nezamestnanosť do 10 %
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
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do
žumpy
Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, alebo autobus
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody,
služby, kultúra)
žiadna
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí
stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na
nehnut.
bez zmeny
Možnosti ďalšieho rozšírenia
žiadna možnosť rozšírenia
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
nehnuteľnosti bez výnosu
Názor znalca
priemerná nehnuteľnosť

I.

1,050

7

7,35

III.

0,350

6

2,10

I.

1,050

10

10,50

II.

0,700

9

6,30

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

V.

0,035

10

0,35

IV.

0,193

8

1,54

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

93,58

Spolu

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB
Názov

Výpočet

Koeficient polohovej diferenciácie

kPD = 93,58/ 180

Všeobecná hodnota

VŠHS = TH * kPD = 32 397,76 € * 0,520
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Hodnota
0,52
16 846,84 €
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III. ZÁVER
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Nehnuteľnosť
Adresa
Vlastník
Užívateľ
Výpis z KN

:
:
:
:
:

Základná škola
Radošina, katastrálne územie Bzince č. 29
Obec Radošina
Detto
LV č. 156, k.ú. Bzince, obec Radošina, vytvorený cez
katastrálny portál GKÚ Bratislava dňa 15.07.2019

Hlavné stavby:
Názov
Základná škola s.č. 29

JKSO
801 32

OP (m3)
1 347,07

ZP (m2)
230,13

Počet podlaží
2

OTÁKY A ODPOVEDE
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená na 16 800 Eur.

PREHĽAD
Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami
Názov
Všetky stavby

Stavby
Kombinovaná
metóda

Polohová
diferenciácia
16 846,84

Porovnávacia
metóda
-

Pozemky
Výnosová
metóda

Polohová
diferenciácia
-

-

Porovnávacia
metóda
-

-

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov

Všeobecná hodnota [€]

Stavby
Základná škola s.č. 29

16 674,32

Prípojka vody

114,31

Prípojka kanalizácie

8,40

Žumpa

10,94

Prípojka plynu

38,88

Všeobecná hodnota celkom

16 846,84

Všeobecná hodnota zaokrúhlene

16 800,00

Slovom: Šestnásťtisícosemsto Eur

MIMORIADNE RIZIKÁ
V čase obhliadky neboli zistené riziká, majúce vplyv na užívanie nehnuteľnosti.

V Rybanoch dňa 16.07.2019

Ing. Igor Šinský
znalec
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IV. PRÍLOHY
- Objednávka
- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 156
k. ú. Bzince zo dňa 15.07.2019, vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava
- Informatívna kópia z mapy na parcely C-KN č. 68/4 k. ú. Bzince
zo dňa 15.07.2019 vytvorená cez katastrálny portál GKÚ Bratislava
- Potvrdenie obce o veku budovy vydala Obec Radošina dňa 15.7.2019
- Pôdorysný nákres budovy
- Fotodokumentácia
- Znalecká doložka
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Príloha č. 7
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Príloha č. 8
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Príloha č. 9
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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 stavebníctvo,
odvetviach pozemné stavby, ohodnocovanie nehnuteľností, pod evidenčným číslom 913375.
Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 123/2019.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Igor Šinský

