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I. UVOD
1. Úloha znalca:
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnutelhostí bytu č, 4, vchod č, 506, v bytovom dome súp. Č, 506 na Parc. C KN Č.

64l77,spoluvlastníclr} podiel k pozemku patc. CKN č,64/17,v k.ú, Malá Lehota, obec Malá Lehota, zaPÍsaných na

liste vlaitníctva č.347I, v spoluvlastníckom podie|e 1-/1-, wátane podielu na spoloČných Častiach, sPoloČných

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozenrku, podl'a Vyh|áškY MS SR Č.492/2004 Z,z o stanovení

všeobecnej hodnoty.

2. Dátum vyžiadania posudku:

3. Dátum, ku ktorému ie vypracovaný posudok:
(rozho dujú ci na zistenie stavebnotechnického stavu]

02,0B.2022

0s,o8.2022

4. Dátum, ku ktorému sa nehnutel'nosť alebo stavba ohodnocuie: 1"4,08.2022

5. Podktady na rypracorranie posudku :

5.1 Dodané zadávatel'om :

r Potvrdenie o veku stavby, r,ydala Obec Malá lehota pod ř.I/2O22 dňa 05.08.2022

o Kolaudačné rozhodnutie "Prestavba objektu materskei školy na bytow dom" zo dňa 10,05.2019,

nadobudlo právoplatrroď dňa 1_4.05.2 0 19

o Kópia pódorysu bytu z projektovej dokumeníácie

5.2Získané znalcom:
o Informatívna kópia z katasuálnej mapy na pozemok parc, CKN č.64/77, k, ú, Malá Lehota zo dňa

05,08.2022,vyLvorená cez katastrálny portál
o Výpis z katastra nehnutel'ností, z listu vlastnígtva č,347 L - čiastočný, k ú, Malá Lehota zo dňa 05.08.202 2,

vytvorená cez katastrálny portál
o Nákres bytu
o Fotodokumenťácia

6. Použité pnívne predpiry a literatúra:
. Vyhláška Ministerswa spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004Z,z, o stanovení vŠeobecnej

hodnoty,
l Zákon č,50 /Ig7 6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znenÍ.

. Zákott č, 76211995 Z,z, o katasři nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteťnostiam fkatastrálny zákon)

. Vyhláška č,453 l20oO Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

. Vyhláška č, S32/20D2 Z,z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic[ých
požiadavkách na qýstavbu a o všeobecných technic\ých požiadavkách na stavby uŽÍvané osobami s

obmedzenou schopnosťou pohybu a orienťácie
. Vyhláška l]radu geodézie, kaftografie a katastra Slovenskej republiky č, 46tl2009 Z,z., ktorou sa

vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteťností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnutel'n ostiam fKatastrálny zákon]

. Vyhláška Federá]neho štatistického úradu č, 124/7980 Zb. o jedrrotnej klasifik;ícii stavebných

obje}<tov a stavebných prác v,ýrobnej povahy (použiLí qilučne na zatt,iedenie do klasifikácie podl'a
p oužitého katalógu rozpočtoqf,ch ukazovateťov),

. Vyhláška č,323/2010 Z,z,, ktorou savydáva štotistická klasifikácia stavieb

. Zákon NR SR č. 18Z/I993 Z.z. o vlastnícwe bytov a nebytových priestorov v znení neskorŠÍch
predpisov,

. STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

. Marián vyparina a kol, - Metodjka vypočfu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností a stavieb,

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

7. Def,nície posudzovaných veliĚín a použi!ých postupov:

žllinská
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Znalec: lng, Dana Tatarkovičová číslo posudku: 134 / 2022

a) Definície poimov

Všeobecná hodnota (VŠH]
Všeobecná hodnota je r4ýsledná objektivizovaná hodnota nehnuteťností a stavieb, ktorá je znaleclqím
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v
podmienkach vol'nej súťaže, pri poďivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprinreranou pohnútkou.

Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrormi s daňou z pridanej hodnotY,

Východisková hodnota stavieb [VH]
Východisková hodnota stavieb je znalec}gí odhad hodnoty, za ktorú by bolo moŽno hodnotenú stavbu

nadobudnúť formou qýstavbyv čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty,

Technická hodnota stavieb ITHJ
Technická hodnota je znalec\ý odhad qíchodiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu
r4iške opotrebovania.

b) Definície použiQých postupov

Stanovenie východiskovei a technickei hodnoty stavieb
Na stanovenie qýchodiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike
\4ipočtu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností a stavieb [ISBN 80-7100-827-3), Koeficient cenovej Úrovne je

podťa poslednýchznámych štatistic\ých údajovvydaných ŠU SR platrých pre 2. štvťrok2O2t.

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou / analytickou metódou,

Stanovenie všeobecnei ho dnoty stavieb
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy:
. Metóda porovnávania (pri qýpočte sa používa Ťansakčlrý prístup. Na porovnanie je potrebný súbor

aspoň fooch nehnuteťností a stavieb, Porovnanie treba rykonať na mernú jednotku [obstavaný
priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dÍžka, kus a pod,) s prihliadnutím na odliŠnosti
p orovnávanýclr objektov a ohodnocovaného objektu),

r Kombinovaná metóda [Len stavby sclropné dosahovať qýnos formou prenájmu. Princíp metódy je

založený na váženom priemere,l,ýnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa

vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpatel'ných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia
alebo kapitalizáciou budúcich odčerpatel'ných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s

následným predajom],
o Metóda polohovej diferenciácie [princíp metódy je za|ožený na určení hodnoty koeficientu polohovej

diferenciácie, ktorY sa uplatní natechnickri hodnotu).

Stanovenie všeobecnei ho dnoty pozemkov
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy:
. Metóda porovnávania (pri qýpočte sa používa Ťansakčný prístup. Na porormanie je potrebný súbor

aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku [1 m2 pozemkuJ s prilrliadnutím
na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku],

. výnosová metóda [Len pozemky schopné dosahovať výnos. výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta
kapitalizáciou budúcich odčerpatel'ných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia],

r Metóda polohovej diferenciácie [Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej
diferenciácie, klorý sa uplatní na vlíchodiskovú hodnotu pozemkov],

8. Osobitsré požiadavlry zadávatel'a:
Nebo]i vznesené.

g. Útet posudku :

Prevod vlastníclrych práv na nehnutel'noď s uzatvorením záložnej zmluvy.
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II. POSUDOK
1. VšEoBECNE úunlE

a) Výber použitei metódy:
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v príIohe č. 3 vyhlášW MS SR č. 49212004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku.

Zdóvodnenie qýberu použitei metódy na starrovenie všeobecnej hodnoty stavieb:

Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dóvodu, že uvedená nehnute[nosť nie je v súčasnosti (pravdepodobne)
v5ružívaná na podnikanie ani nie je prenajímaná tretím osobám, neprináša teda qýnos. Rovnako ako v čase, keď
bude predmetom dobrovolnej dražby nie je predpoklaď že bude využívaná na prenájom s ciel'om dosahovať
,u}nos,

Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodno§l nie je použití z ddvodu nedostatku podkladov pre danú
lokalitu a typ stavby za posledné obdobie [zhruba 1, rok] o realizovaných prevodoch obdobných nehnutel'nostÍ.

Metóda polohovei diferenciácie
Metóda vych ádza zo základného vzťahu:
VŠHs=TH*kpo [€],
kde: TH - technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,

kpo - koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou
a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické posLupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp
je za|ožený na určení hodnoty priemerného koeficienfu predajnosť v nadváznosť na lokalitu a druh
nehnuteťností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborrrý,ch skuseností,Následne je hodnotením viacerých
polohoqých kriterií (zatriedením do krralitaťvnych triedJ objektivizovaná priemertrá hodnota koeficientu
polohovej diferenciácie na qýslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnutelnosť. Pri objektivizácii má každé
polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu].

Výpočet qýchodiskovej hodnoty bytu je vykonaný pomocou rozpočtového ukazovatel'a publikovaného v Metodike
v]počtu všeobecnej hodnoty nehnutel'ností a stavieb IISBN 80-7100-827-3]. Koeficient cenovej Úrowre je podl'a
posledných známych štatisťc\ých údajovvydaných ŠU SR platnYch pre 3, štvťrok2}22.Východiskové r ozpočtové
ukazovatele bo|i stanovené s použitím posledne platných rozpočtoqích ukazovatel'ov spracovaných póvodne ÚRS,
Praha, aktualizovaných podl'a štatistic\ých údajov o qfvoji cien stavebných prác uverejňovaných SŠÚ a z kalkulácií
oprármených dodávatel'slqich nákladov vyhodnotenýcn ÚSt pri Žilinskej univerzite. Východiskové rozpo&ové
ukazovatele sú spracované k termínu 4.štvťrok 1,996. Na a}<tuálnu cenovú hladinu sa prepočítajú pomocou
priemerného indexu vývoja cien pre odbor stavebníctvo ako celok lrydávaných SŠÚ. t,tetoaika je verejnou
publikáciou, Zdrojom rýpočtu Qýchto indexov je aj internetová stránka http: //www.usi,sk/,

Pod všeobecnou hodnotou sa rozumie qýsledná objektivizovaná hodnota nehnuteťností a stavieb, ktorá je

znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotetria, kEorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v
podmienkach vol'nej súťaže, pri poďivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou opatrnosťou a

informovanosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyrnená neprimeranou pohnútkou.

Výpočet qíchodiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtoqých ukazovateťov publikovaných v Metodike
výpočtu všeobecnej hodno§l nehnuteťností a stavieb 0SBN 80-7100-827-3] s použítím programového softvéru
HYPO 20,0.
Koeltcient cenovej úrovne je podl'a posledných známych štatistic\ých údajov vydaných ŠU SR ptatných pre 3,

štvrťrok 2022 -kc63,176 (k dátumu podania znaleckého posudku],

b) Vlasbrícke a evidenčné údaie :
Nehnutel'nosti sú v katash,i nehnutelhosH evidované na liste v]astníctva č. 3471-čiastočný v k ú, Malá Lehota
vytvorerrý cez katastrálny portál dňa 05,0B,2021.
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česŤ e. Majetkov.í podstata:
Parcely registra "C"

p".., CXN č. 64177 - zastavané plochy a nádvoria o vlímere 632 mz 15 1 1 4

irrávnyvzťah kstavbe súpisné číslo 506 evidovanej na pozemku parcelné čislo 54/L7
Legenda
Sp ósob využívania pozemku
1É Pázemoh ná }to.o- je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Spoločná nehnutelnosť
], Pozemok nie je spoločnou nehnuteťnosťou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umieshený v zastavanom území obce

Druh právneho vzťahu
4 Mastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Stavby
Bytový dom súp. č, 506 na pozemku parc. CKN č. 64/L7

ČRSŤ n: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Počet 1

Vchod (číslo)
506 Posclrodie prízemie

číslo bytu
4

Podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadetriach
domu, na príslušenstve a
spoluvlastnícky podiel k pozemku
6L79lBL532

Súpisné číslo
506

Miestna časť

Iné údaje:
Bez zápisu

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČo / lný identifikačný údai

Spoluvlastníck
y podiel

4 obec Malá Lehota, 966 42,Malá Lehota, S& IČo: 320862 U1

Titul nadobudnuťa

žiadosť o zápis spoluvlashíct<ych podielov pre byty a nebytové priestory. Z 1002 /2019 - VZ277 /2OI9

Iné ťtda|e

Zmluva o qýkone správy č. 50612079 bytového domu č.s. 506, správu vykonáva: Mestsloý bytový podnik Nová Baňa,

s.r.o., Ičo: 36 644 277 ,v L34o 12079 -vz 4I1,1z0I9

Poznámky

Bez zápisu.

Správca

Neevidovaní

Iná oprávnená osoba

Neerridovaní

Ostatné priestory nevyžiadané.
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Znalec: Ina, Dana Tatarkovičová číslo nosudku: 134 / 2022

Iné údaje - nepúradené
Pre byt č.2 [pre 82 aBtZ): Zmluva o r4ikone správy č. 506l20L9 bytového domu č.s, 506, správu rykonáva: Mestshý bytov}
podnik Nová Baňa, s.r,o,, l Čo: 3 s 644 27 7, v LOLý / 2027 - vZ L23 /202L

čnsŤ c. Ť

c) Úaale o obhliadke a zameraní predmehr posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením lykonaná dňa 05.082022 za účasU záshrpcu majitel'a bytu.
Zameranie wátane fotodokumentácie vykonané pri obhliadke.
Zameranie rr;rkonané dňa 0 5.08.2 0 2 2.
Fotodokumentácia r4lhotovená dňa 05,08,2022.

d) Techni cká dokumentácia:
Projektová dokumenťácia bola poslq6rutí, skutkoqý stav bynr bol zameraný porovnaný s projektovou
dokumenťáciou a je zakreslený v prílohe znaleckého posudku, Bol poskytnuqý doklad o veku stavby, vek stavby
pre úče| ohodnotenia je určený na základe poskytnutého dokladu,

e1 Údaie katastr:a nehnuteťností:
Právna dokumentácia je v súlade so skutkoqýnr stavom zisteným pri ffzickej obhliadke nehnuteťnosti.
Nehnutel'nosť je zapísaná na Liste vlasbríctva č.3471-čiastočný a je zalaeslená v priloženej snímke z katastrálnej
mapy.

f) Vymenovanie iednotliqých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
Stavby:
Byt č. 4 na prízemi vchod č. 506, bytoqý dom súp. číslo 506 na parc. CKN č. 64lI7 .

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
6179/8l532-tin.

Pozemlry:
parc, CKN č,64lL7 - zastavané plochy a nádvoria o v5í,mere 632 m2

g) Vymenovanie iednotlivlých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Nie sú žiadne,

2. STANOVENIE YýCHOUSKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTY

2.1.! Dvoiizbový byt č.4, bytoqý dom s.č.506, kú.Malá Lehota

PoPIs

Byt č, 4 vo vchode č, 506 na l, nadzemnom podlaží [prízem| v bytovom dome súp. číslo 506, v k. ú Malá Lehota,
obec Malá Lehota, zapisaný na liste v]astníctva č,3+7L, Podiel priestoru na spoločných čas§ach a spoločných
zariadeniach domu 617 9 / 81 532 -tin,

Popis konšEukcií a vybaverrie bytového domu:

C.

k nehnutel'nosti k
vlastníkovi

Obsah

Byt č. 2 (pre 82 a B12): Záložné právo k bytu č. 2 podl'a § 15 zákona č, 782l93 Z.z. v prospech
ostabrých vlasbríkov bytov a nebytor4ých priestorov - podl'a V LOLí/202Lzo dňa2L.07,2021
vZ723/202I

Vlastník poradové číslo 4 Záložné právo k bytu č.4 podla § 15 zákona č,LBzl93 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov
bytov a nebytových priestorov - podťa V 7340/2079 -VZ4ttl2l79
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Znalec: Ina, Dana Tatarkovičová číslo posudku: 134 1 2022

Bytový dom súp. číslo 506 je situovaný v obci Malá Lehota, v cetrtre obce, na pozemku parc. C KN í 64/l7,
Bytoqý dom je murovaná dvojpodlažná budova, zastrešená v kombinácji nízl<ych sedloqých sBiech, v bytovom
dome je 10 bytoqých jednotiek a príslušenstvo, !|!§|sa nachádzajú 2 trojizbové byty,2 dvojizbové, spoločné
priestory - zádverie, hala + schodisko,4 chodby, 10 pivníc garáž, sklad, koto]ňa, šatňa kuriča, soc. zariadenie
kuriča, miestnosť pre zásobník na pelety. V Il. NP sa nachádzajú 4 tlojizbové byw,2 štvorizbové byty, spoločné
priestory - chodba, hala + schodisko, terasa,

Podl'a kolaudačného rozhodnutia bol bytov,ý dom daný do užívania v roku 2019, póvodná stavba materskej Škólky
bola daná do užívania v roku 1986.
Dom je za|ožený na základových pásoch zo železobetórru. Obvodové steny sú murované z tehly hr. 450mm,
Vnútorné nosné a deliace priečky su tiež murované z telrly lrr. do 150mm. Schodište v b5r[ovom dome je zo
železobetónovej konštrukcie.
Bytový dom je kompletne zrekonšhuovaný, zateplený, s novou sedlovou sřechou, vznikol prestavbou bývalej
ntaterskej škólky na bytoqý donr, kto4ý bol skolaudovaný v roku 20]"9. Bytoqý dom nie je napojený na plyn,
kurenie je v bytoch úshedné teplovodné. Ako zdroj tepla slúžia 2 spoločné kotly, typ ENBM CB-EKO PELET o

qýkone jedného kotla 41 kW na pewé palivo pelety, ktoré sú umiestnené v spoločTrej kotolni v bytovom dome.
Bytový dom je pripojený na základné inžinierske siete t j. kanalizácia je do spoločnej žumpy, vodovod je

z obecného vodovodu cez vodomernú šachtu, elektrická prípojka je zemou z roku 2019, elektroinštalácia je

svetelná aj motorická.
Bytový dom je v dobrom technickom stave, bytoqý dom bol skolaudovaný v roku 2019,

Popis konšEukcií a rybavení bytu:
Nehnuteťnosť worí byt č. 4 v bytovom dome súp. č. 506 na parcele CKN č. 64/17. Ohodnocovaný byr je disp ozične
situovaný ako dvoj-izbov_fl s kuchyňou, chodbou, kupeťňou a WC. Kbytu patrí pivnica. Byt je situovaný na I.

nadzemnom podlaží [prízemí] bytového domu, prístupný samostatným vchodom z dvorovej časti pred bytoqým
domom. Byt je v čase obhliadky v novom stave, byt nebol ešte oblývaný. V byte je rozvod elek[ro, vody, kanalizácie,
kurenie je úsředné radiátormj, ohrev teplej vocly je centrálne. Kúpel'ňové jadro je vymurované, stelly obloŽené
keramiclqím obkladom, je tam osadená vaňa, umývadlo, samostaLné splachovacie WC s keramickou nádržkou,
sociálne zariadenie zro]<tl2022,lrupel'ňa je prístupná z chodby. V kuchyni je osadená kuchynská linka v tvare "L",

na báze dreva s kameninov;ím dlezom a pákovou batériorr, sklo keramická varná doska na elektrickom šporáku,
kuchynská linka je z roku 2022, dvere sú dyhované, lrladké plné, zárubne oblož kované, okná sú plastové s
izolačným dvoj sklorn. Vnútorné omietky sú hladké, rlystierkované, podlahy s povrchom laminátové veťkoplošné
v izbách a v kuchyni, v kúpel'ni a WC je kerarnická dlažba. V chodbe sú vchodové presldené dvere, byt ie prístupný
samostatným vchodom od dvora bytového domu, V byte sú rozvody teplej a sfudenej vody, vykurovaný úsŤedným
r,ykurovaním z kotolne bytového donru.
Svlastníc[vombytu jespojenýpodiel 6179/81,532-tinnaspoločnýchčastiachaspoločnýchzariadeniac]rbytového
domu.

Spoločnými časťami domu sú : základy, strech4 obvodové rnúry, priečeli4 chodby, schodisM, vodorovné nosné a
izolačné konštrukcie v zvisle nosné konštrukcie a loggie,
Spoločnými zariadeniami domu sú : v,ýťahy, práčovňa, sušiareň, miestnosti pre kočíky, ST§ bleskozvody,
kanalizačné, vodovodné, elektrické, te|efónne a plynové domové prípojlcy a to aj vprípade, že sú umiestnené mimo
domu , ale slúžia v,ýlučne tomuto domu.
Bytový dom je dobre udržiavaný novostavba kolaudovaná v roku 20]_9. Uvažovaná základná životnosť stavby pre
účely ohodnotenia vzhťadom k vyhotoveniu - ].2 0 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY

IKSO: 803 5 Domy obytné netypové
KS: ItZ 2Trojbytové a viacbytové budovy
PODUIHOVÁ PLOCHA

Chodba 5,12

Izba I3,9

Ob,ývaciaizba 16,49

5,12

t3,90
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Kuchyňa ajedáleň 15,68 15

Kúpe|'ňa a WC 5,40 5,40

bytu bez pivnice

Pivnica 5,20

STANOVENIE YýCHODISKOVE| HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

56,59

Rozpo čtoqý ukazovatel':
koefi cient konštrukcie :

Ko efi cient rryiadrui úci qývoi cien:
Koefi cient rryiadruiúci územný vplyv:
početizieb:

RU = 9800 l 30,1260 = 325,30 Eur/mz
kr = 0,939 (murovaná zteháll tvárnic, blokov]
knr = 3,176
ku = 0,95
)

koeficientu

číslo Názov
Úprava podielu

cpl * ksi

Cenoqý podiel
hodnotenei
stavbv [7ol

Spoloóté pliestory

L

2

3

4

5

6
,7

B

9

]-0

I1

Základy vr,ár zemných prác

zvislé konštrukcie

Stropy

Schody

Zastt,ešeIrie bez krytiny

Krytina strechy

Klampiarske korrštrukcie

Úpravy vonkajších powclrov

Úpravy vnútorných povrchov

Vnútorrré l<eranli c]<é obl<l ady

Dvere

5,00

1B,00

B,00

3,00

5,00

2,0o

1,00

3,00

2,o0

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1B,00

B,00

3,00

5,00

2,o0

1,00

3,00

2,oo

0,50

0,50

B,29

3,1,t

5,18

2,07

1,04

3,7,J,

2,07

0,52

0,52

5,1B

IB,64

12 Okná 5,00 1,00 5,00 5,1B

13

1,4

15

1,6

17

1B

19

20

Povrchy podláh

Vykurovanie

Elektroi nštaláci a

Blesl<ozvod

Vnútorný vodovod

vnútorná kanalizácia

Vnútorný plynovod

Výťahy

0,50

2,50

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,50

2,50

2,00

1,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,52

2,59

2,07

t,04

2,07

2,07

0,00

0,00

21, 0stattré 2,00 1,00 2,00 2,07

Zariadenie bytu

22

LJ

24

25

26

27

2B

29

30

Úpravy vnútorných povrchov

Vnťrtorné kerami cké obl<lady

Dvere

iPovrchy podláh

iVykurovanie
jEl"kt oirršt"lá.i"
l Vnrítorný vodovod

iVnritorná kanalizáďa
:

iVnútorný plynovod

4,00

1,00

2,00

2,50

2,50

3,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

i 4.00l ,.,. -

l 1,o,0

I z,oo

l z!50

i z,so|-,--i 3,00

i r,oo

i r,oo
Ii 0,00

i +,rs

i - 
i,o4

i 2,07
l,i 2,59
i ---",-"' 2,59

i 3,,1.1

I t,o+
t --,--.,--"-
't L,04
1,'.,.., ,.-, _

i 9199
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34 iBytovéjadrobezroanodov i

35 lostatné i

Spolu 100,00 96,50 100,00

TECHNICKÝSTAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnos[i odborným odhadom.

Výpočet opotrebenia analytickou metódou

a technického stavu metódou:

1 |základywáL zemných prác ; i,re i rsgo i zoo i .u j o,sslzekladyvráLzemných prác l 5,18 j ],986 i zuu i Jó 
]i ___ .,.-_, l ,__. i ,^^-' :' :^^- i ^- !2 izvislé konšřukcie i B,dq i rge6 l 200 i 36 il,-- i ,:----, i -+- ,- |, ie lst.,.,., ] a.zis ] LgB6 i 2ó0 i zo \ tó

' Vnutorne KeramlcKe oDKlaúy

Koefi cient vplyvu vybavenosti :

Východisková hodnota na M|l
kv=96,50/100=0,965
VH = RU * kru * kx * kv * kr.,r [Eur/mz]
VH = 325,30 Eur/m2 * 3,L76 * 0,939 * 0,9650 * 0,95
VH = 889,37 Eur/mz

] ^^ i ^ ! ^^^) iKryunastrecny i z,lJl i ^ULI ] eo l 3 i o,oa
]-j7|ll,olizotsieoi3|o,o+-,t i- i "-,

r J l qll i o^4^ | .n ', " i nra
lj]^,o4ia}t9i8o lsl0,04

--i !- i "-, i , i i

'---'-I l , } |i;z,o7izorgiaoi3|o,oe| ! 1_ i *: i,__,.: r,..-" --l 
l l nnln i ř^ | n l 

^^.',o,sz|zolgi50 lsio,or
; o,iz j zitg i, á. j , I o,o,

i 5,18 i zotg i 80

13 ipovrchypodláh i o,sz I zotg l eo': r]::]:.]{{].-,:]: ,,,--l- ] .. _,.. -_ -lI4i iz,lgizotoiso.i-.i..i---l
15 l ácia|2,07;2OL9

i,-iL6 iBleskozvod i r,o+ i zOtg
,i17 lVnútorný vodovod i 2,07 ',i 2019 i 50 

i18 ivnútorná kanalizácia i 2,07 i 20L9 i 60 
i

79 jVnútorný plynovod i 0,0O i t9B6 i O 
i

3 i 0,o2

g l 016

i0,00i1986!0|0_j| , , | -,-" ,-l, , i,,,20t9i59i3li2oL9i59i1|0,12
izotsieois1o,roi- - ,]-- - + - i

:20t9i50i3i0|06
i2Ot9ieol3io,og
l!li20t9iB03

]!|25 ipovrchy podláh i z,ss 1 20tj i B0 ; 3
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37

32

34

35

0,00

2,07

z,07

4,L5

4,I5

2,59

2019

2019

2022

2022

20L9

2019

0,00

0,1,6

0,00

0,00

0,76

0,16

Vnútorný plynovod

Ohrev beplej vody

Vybavenie kuchýň

Vnútorné hygienické zariadenie vrátane
WC
Bytové jadro bez rozvodov

Ostatné

0

40

30

60

B0

50

0

3

0

0

3

3

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICIÚ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [Eur|

Východisl<ová hodrrota

Technická hodnota

BB9,37 Eur/mz* 6I,79mz

90,92o/oz54954,17 Eur

54954,I7

49 964,33

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

0hodnocovaná neltnutel'nosť sa
nachádzav zastava n om území obce MaIá
Lehota v bytovom dome súp, č, 506 na
parcele CKN č, 64lL7. Byt č. 4 sa
nachádza na [, nadzemnoln podlaží
(prízemí) bytového domu súp. č. 506, V
danej lokalite sú vybudované
inžinierske siete elektrika vodovod,
kanalizácia je do žumpy. Pozemok je
rovinatý, prístup k bytovému domu z
ulice je dob4ý. V bezprostr-ednom oko]í
bytového domu je tiché prostredie, v
blízkosti sa nachádza obecný úrad,
obchod, rodinné domy. 0d mesta Nová
Baňa je obec rrralá Lehota vzdialená
približne 16,2 km a doprarmé spojenie
je prímestskou autobusovou dopravou,
pričom čas jazdy je približne 25 min. Od
mesta Zlaté Moravce je obec rrzdialená
25 km, čas jazdy autom je 3Omin, V obci
je občianska vybavenos{ obchod,
základná škola, materská škólka
všeobecný Iekár a obecný úrad, Lokalita

sa zaraďuje do cenŤa obce. Orient,ácia obytných miestnosď je čiastočne vhodná, ide o byt na prízemí.
Obec Malá Lehota sa nachádza v Banskobys|ríckom samosprávnom kraji, v okrese Žarnovica, je súčasťou
Mikroregiónu Nová Baňa, V lone prekrásnej prírody je rozŤúsených 17 šťálov, v ktorych žije 882 obyvatelov.
Okolita príroda je vhodná na turistiku,
Pracovné možnosti obyvateťswa v obci sú - nezamesbranosť do 15%, V okolí sa nenachádzajú konfliktné skupiny
obyvatel'stva.

b)Analýza ryužitia nehnutel'nosť ;

Nehnute]'nosť je v súčasnosti vyržívaná v zmysle svojho určenia ako bytoqi dom s 10 bytoqýrni jednotkami a s
príslušenstvom. Aktuálny technic}gí stav bytového domu možno charakterizovať ako dobrý v5žadujúci si bežnú
údržbu abežné opravy. BytovY dom je v čase obhliadlcy zrekonštruovaný, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v
roku 2019. Techniclrýstavbytu je dobrý konrpletne rekonštruovaný vyžaduje si údržbu a bežné opra\T/. P6vodná
stavba materskej šk6l|ry bola postavená v roku 1986,
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c)Analýza prípadných rizík spoiených s vyrržívaním nehnutelnosti:
obhliadkou bytu neboli ziďené žiadne riziká ktoré by mohli byť spojerré s jej ryuŽÍvaním.

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA PoLoH0VEI DIFERENCÉCIE

3.1.1.1 BYTY
Vše ob e cná ho dnota bytov vypo čítaná metó dou po lohovei diferenciáci e :

Zdóvodnenie qýpočtu koefi cientu polohovei diferenciácie:
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteťností a stavieb", vydanej ÚSt ŽU v Žiline. Pre obce je podťa tabul'ky č,7 Metodiky qýpo&u VŠH
nehnutel'rrosti doporučený priemerný koeficientpredajnosti 0,2-0,3, Použiťm §íclrLo doporučených koeficientov
by bola nehnuteťnosť podhodnotená" a preto vzhťadom na veťkosť sídelného Útvaru, polohu, typ nehnuteťnosti,
kvalitu použiqých stavebných materiálov, dopyt po nehnutel'nosUach v danej lokalite, je vo qýpoČte uvažované
s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo qiške 0,45. V prípadoch ak ide o samostaLnú obeg ktorá
tvorí obytnú časť mesta alebo oblasť so zvlfšenlim záujmom o lnipu nehnutel'nosť, je možné priemerný koeficient
polohovej diferenciácie z,4išiť max. o hodnotu 0,15 oproti póvodnému koeficientu prislúchajúcemu póvodnému
zaradeniu, Zdóvodnenie jednotliqfch faktorov a ich hodnotenie je uvedené v tabuťke.

Priemerný koefi cient polohovei difercnciácie: 0,45

určenie koeficientov diferenciácie
Trieda Výpočet Hodnota

I, trieda

II. trieda

III. trieda

IV. trieda

V. trieda

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

Aritmetic}gi priemer L a III. n"iedy

Priernerný koeficient

Aritmetický priemer V. a III. triedy

IIL trieda - 90 o/o 
= (0,450 - 0,405)

koeficientu diferenciácie:

vybraných sídlisk
Súčasný technický stav bytu a bytového domu

vel'mi dobre udržiavarrá lrehtrutel'nosť

Prevládaiúca zástavba v bezptostr. okolí byt. domu
objel<ty pre blfiuanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez
zázemia (ihriská, parkovisl<á a pod.)

Pt,íslušenstvo b5rtového dontu

práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosťpre bicykle

Vybavenosť a príslušenstvo bytu
komplextle rekotršB uovaný lryt s nadštandardnýrn
vrybavenínr, alebo v novostavbe s nadštatldardrrýrrr vybavením

Pracovrré nrožtrosti obyvatel'sWa - miera nezamestnanosti

I.

o,248

1,350
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obmedzetré pracovné tnožnosti v mieste, trezamestnanosť do
1,5 o/o

Skladba obJrvatel'stva v obytnom dome - sídlisku
priemerná hustota obyvatelstva v sídlisku - obytné donry do
20 bytov

Orientácia obytných miestností k wetovýnt stranánr

orientácia obytných miesfirostí k SZ - SV

Umiestnenie bytu v bytovom dome

byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaží

Počet bytov vo vclrode - v bloku
počet bytov vo vchode; do 10 bytov

Dopl,ava v okolí bytovélto dontu

autobus - v dosalru do ]_5 rrrinút

Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošt4 škola |, stupeň, lekár, zubár, t,eštaurácia, obchody s
poŤavinami a priem. tovarom

Prírodná lokalita v bezprostrednotn okolí lrytového domu

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m

Kvalita život. prostr. v bezprostred- okolí bytového domu

tiché prosředie -bez poškodenia ovzdušia, vodtlých tokov

Názot znalca

r,ýbonrý lryt

VŠUOSnCNÁ H ODNOTA BYTOV

7,24

4,05

6,30

Il.

IV

lII

II

0,248 i

0,450 i

]

0,900 i- , ..,, -]

i

i

0,248 i

! 0,248
I

l

i 0,450
i
I

1"] 1,350
l

L

l 1,350

1,B0

6,75

27,00

Názov Výpočet Hodnota

Koefl cierrt poIohovej difel,enciácie

všeobecná hodnota

|<pn = 124,3/ I45

VŠHr = TH * kpn = 49 964,33 Eur * 0,857

0,B57

42BI9,43Eur

3.2P0ZEMKY

3.2.L MET ÓDA P oL oH ovEJ DIFERENCIACIE

3.Z.1.! Pozemky na LV č. 3471,lGú. Malá Lehota

Parcela Druh pozemku Spolu
výmera [mz]

Spoluvlaďníclgl
podiel

Spoluvlastnícky
podiel bytu/nebytu

k pozemku

Výmera
podielu [mz]

64/77 zastavaná plocha a nádvorie '| 632,00, 1/7,, 6t7g/B7532 47,90

Obec:
Východisková hodnota:

Malá Lehota
VHl,a1 = 3,32 Eur/mz

Hodnotenie

kv 5, - rodinrré rlonry, bytové domy a ostahré s[avby na b3ívarrie so š[andardným

l<s 1

koeíicientvšeobecnej l|;iÍl3ťii'ffii",ib.'{ffif:ť;'"1Ji#"" 
priemyslové aporrrolrospodárskei

situácie loDtasn oDclamlest(ro J.U UUU oDyvafelov 
)

0,90

1,05

Hodnota
koeficientu

l<oeficien E inte nziý v y užiíía vybavenítn,
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ko
koeficient dopravných

vzťahov
ke

koeficient funkčného
využítia rlzemia

kl
koeficient technickej

intraštruktury pozemlnt
kz

koefi cient povyšujúcich
faktorov

kn
koefi cient redukujúcich

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

VYHODNOTENIE

l - rekreačné stavby na individuá|nu rekreáciu,
i - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvq šport so
l štandardným rrybavením

'2, obce so železničnou zasrávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou,
l doprava do mesta ešte vyhovujúca

l 3, plochy obytných a rekreačných území fobynrá alebo rekreačná polohaJ

i 2, snedná vybavenosť (možnoď napojenia najvíac na dva druhy verejných
; sietí, napríklad miestne rozvody vody, elekn,iny]

i 0. nevyskytuje sa
j

l

i 0. nevyskytuje sa

Názov Výpočet Hodnota

Koefi cient pololrovej diferenciácie

] ednotková všeobeclrá hodrrota pozenrku

Všeobecná hodnota podielu pozemku

kpo = 0,90 * 1,05 * 0,85 * 1,30 * I,20* 1,00 * 1,00

VŠHr,,rl = VHyl * krl = 3,32 Eur/mz + t,253I
VŠH = Podiel + VŠHpoz = Ilt"6179/Bt532* 2

629,72Eur

1,2537

4,t6Eurf mz

199,25 Eur

Názov Vlýpočet Všeobecná hodnota IEur]

parcela č.64/77 632,00 mz* 4,76Eurf mz* l/1*6179/BI532 199,25

Spolu I99,2s
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III. ZAVER
zÁxrnnruE úoaJE
Hlavné stavby:

Pozemky:

Názov IKso OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží

Dvojizbod byt č.4, bytoqi d onr s.č.5 0 6,

l<,ú.Malá Lehota
0,00 6t,79 I

Názov pozemku čís|o parcely Výntera (m2)

Pozemlry na LV č. 3477,kú. Malá Lehota 64l17, 47,90

OTAZKY A ODPOVEDE

Znaleckou úIohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnutelností bytu č. 4, vchod Č. 506, v bytovom dome súp,

č, 506 na parc. C KN č.64/77 , spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. CKN č. 54/17, v k, ú. Malá Lehota, obec Malá
Lehota zapísaných na liste vlasbríctva č, 347.1, v spoluvlasttríckom podiele 1/1". Všeobecná hodnota nehnute]'nos[Í
a stavieb bola stanovená podl'a vyhlášlry MS SR č.492/2004 Z. z, o stanovetrí všeobecnej hodnoty majetku a je

znaleclqým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku driu 05,08,2022,ktori by tieto mali dosiahnuť na trhu v
podmienkach vol'nej súťaže, pri poďivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená nepritneranou pohnútkou.
Odpoved': Na základe dodaných podkladov od zadávateťa, podkladov získaných pri miestnej obh]iadke bola
stanovená hodnota predmetnlých nehnutel'nosť v spo|uvlastníckom podiele 1,/L na 43 000,00 euro. Všeobecná
hodnota bola stanovená s vyrržitím metodiclgích postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášlry č, 492/2004 Z, z, o

stanovení všeobecnej lrodnoty majetku v zneni neskorších noviel.

REKAPITUIÁCIA VŠEOBECNEJ HO DNOTY

Ing. Dana Tatarkovičová

Názov Spoluvl, podiel Všeobecná hodnota [Eur]

Stavby

Dvojizbový byt č,4, bytový dom s,č.506, k,ú.Malá Lehota

Pozemky
Pozemky na LY č,347L, k ú. Malá Lehota - parc. č,64/í7 (47,9
m2l

všeobecná hodnota celkorrr 43 018,6B

všeobe cná hodnota zaokrúhlene 43 000,00

Všeobe cná hodnota s|ovom: Štyrid saťtritisíc Eur

é^Ťi,jh

%;';Ň

V Horné Hámle, dňa í4.0B,2O22
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IV. PRÍLOHY
- objednávka
- výpis z lishr vlastníctva L 3471-čiastočný, k.ú. Malá Lehota
- kópia z katastrálnej mapy
- potvrdenie o veku stavby
- kolaudačné rozhodnutie
- pódorys bytu - kópia z PD
- fotodokumenťácia
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lng. Dana Tatarkovičová

ldos Ateliér
Horné Hámre 75

96671, Horné Hámre

tčo: qosgoaoz

VEC ; Objednávka č.4l /2022

Objednávame si u Vás v;pracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty

bytu č. 4 so zaiadením, bytového domu sťrpisné číslo 506 na parc. CKN č, 64/l']

s príslušenstvom a pozemkom v katashálnom území Malá Lehota, obec Malá Lehota za

účelom prevodu vlastníckych práv na nehnutelnosti.

V Malej Lehote 02,08,2022

sB§G MALÁ LEHoTA y. z.
CIbetný úrad ó.383

9,j6.12 Malá Lehota 6Dušan Pacalaj
starosta obce

tČo: oo:zosoz
DTČ:2021111444
č. u. : 3527422/0200
VÚB a.s. Nová Baňa
Tel. :045/6897519



rnÝpIs z I(ATAsTRA tmnnnBnvosrí

Okres : 612 Žamoyica

Obec : 517062 Malá Lehota

Katastnílne územie : 835102 Malá Lehota

Legenda

Spósob využívania pozenrku

15 Pozernok, na ktoronr je postavená bytová btrdova označená súrpisným čislom

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemoknieje spoločnounehnutet'nosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozenrokje unriestnený v zastavanom území obce

Druh právneho vzťahu

4 Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemkrt

Stavby

Dáfumlyhotovenia ; 5.8.2O2Z

Časvyhotovenia : 1l:34:03

Údajeplatnék :4,8.202218:00:00

il
ťJrat gwdéňc, kíůografi e a katasha Slovenskej íŤubliky

Výpis je nepoúi@rný na prárme írkony

rÝprs z LISTU \rl-,Asrr,úcnre é.347!
čnsročI$í,

č,q,sŤ A: MAIETKoVÁ poDsTATA

Parcely registra ,,C" evidovmé na katasbáInej mTe
Počet parciel: 1

]'arcelné čislo Výmera v
íď

Dnrh pozenlku Spósob
rl4žívania
pozemku

Dnrh chránenei
nehntrte lhosti

Spoločná
nehnutelhosť

unriestnenie
pozemku

Drrrh
právneho
vzťahrr

illl,| 632 Zastavanáplocba
anádvorie

15 1 1 4

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 506 evidovanej na pozernktr parcelné čislo 64117

lné údaje;
Bez zápistl

Počet stavicb: 1

Súpisné
čís1o

Na pozenrkrr
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehnutel'nosti

unriestnenie
stavby

506 al1,7 9 bvtový alom 1
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]né úrdaje:
Bez záplsu

Logenda

Druh stavby

9 Bytovýdonr

Unriestnenie stavby

1 Stavba postavená na zemskonr povrchrr

č,q.sŤ B: WASfi.IícI A INÉ opRÁT,^IENÉ osoBy z pRÁVA K NEHNUTErNoSTI

Byty
Počctbytov;1

lné údaje - nepdradené

Pre byt č.2 (pre B2 aBI2): !,mllva o výkone spávy č,506/20L9 bytového domu č.s. 506, spráT.u vykonáva; Mestslcý bytovY
podnik Nová Baňa, s.r,o., lCO: 36 &4 2]],Y |Ol5l202I -VZ I23l202I

čnsŤ c; Ťenclrry

Vchod (číslo)

506

poschodie

pnzffiia
čisto bytu

4

Podiel priestonr na spoločných

častiach a spoločných zariadeniach

domu, na pfislušenstve a

spoluvlastnicky podiel k pozenrku

6179l8l532

Súpisné číslo

506

Micstna časť

lné ťrdaje :

Bez zápistl

Poradové
čís1o

Titul, priezvisko, meno, todné meno / Nazov
Miesto trvalého pobytu / Sidlo
Dátrrrn narodeniá, .odné čísto l IČO lIný identifikačný ťrdaj

Spoluvlastnícky
podiel

4 obec MatáLehot4 96642,Malál*hota" S& IČo: 320862 tll
Tittrl rradobtrdnrrtia

Žiaďosť o zápis spoluvlastníckych podielov pre byty a nebytové priestory. Z 1002120|9 - VZ 211 120|9

lné ildaje

Zrufuva o výk_one správy č, 506/2019 bytového domu č,s, 506, spraw vykonáva: Mestský bytový podnik Nová
Baňa, s.r.o., lCO: 36 644 27'7, Y 1340120|9 - VZ 4| l l20l9

Poznámky

Bez zápisr;.

Spnívca

Neevidovaní

Iná oprármená osoba

Neevidovaní

Ostatné priestory nevyžiadané.

2z3
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Výpis je neporžiteíný na prárme rikony

k nehnlrteťnosti
k vlastníkovi

Obsah

Bytč,2 (pre 82 aB12): ZáIožné právo kbytu č.2poďla § 15 zákona ě. 182/93 Z,z, vprospech
ostatnýclr vlastníkov bYov a nebytových prieďorov - podťa Y I0l5l202I zo dňa 2I.07,202l -

vZ I23l202I

Vlastník pomdové ěíslo 4 ZáIožnépnívo kbytu č. 4 podťa § 15 zákona č. 182/93 Z,z.v ptospech ostatných vlastníkov
bytov a nebYových priestorov - podťa V 1340/2019 - YZ 4lll20l9

3z3
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Úrad geodézie, kartografie a
katas tra Sl ovenskej republik1,

Okres
Žamol,jca

Obec
Malá Lelrota

katastrálne územie
Malá Lelrota

číslo zakazkv Vektorová mnpa Mierka 1 : 1000

rópr,l xlmsrn_,(LNEJ MApy
na parcelu 64111

Kópia j e rrepouátelhá rra prálrre úkotry

Vylrotovené automatl zovarrýtn spósob orn z IS KN
Dátum a ěas lyhotovenia 5.8.2022 ll:35:34

Údaie planré k 4.8.202218:00:00

Spósob autorizícíe

Bez atrtot'izácie

Informačný systérn katastranehnutelnosť ,O Úractgeodézie, kartografie a kataslra Slovenskej republikrl strana l z l
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oBEc
Obecný úrad

ALÁ
3B3, 966 42

LEHoTA
Malá Lehot,a

M
č.

L / 2022

potvrdenie

Obec Malá Lehota týmto potvrdzuje, bytový dom s.č. 506, ktory stojí na parcele C-

KN par. č. 64117, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie , o výmere 632 m2, evidovaný

na LV ě, 3471, vedný Okresným úradom Žamovica, katashálny odbor, v k.ú. Malá Lehota

bol daný do užívania v roku l986.

Bolo vystavené dňa: Malá Lelrota O5.08.2022

ij n i::i, iilALl\ LH,.{c trÁ
{),,e;ný úrad "1 lt l' .r,' .,t iVia|á , a Q^ 

v' (J

Dušan Pacalaj
starosta obce
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MESTO N O V Á BAŇA
7, 968 01 Novú Baňa

08?1l KR 16/2019 NovojBani 10,05.2019
Vybawje: Jazvinskí

KOLAIIDAčNE ROZHODN
Mesto Nová Baňa ako pdslušný stavebný ťrrad podťa ust. § l17 zákona č.5011976 Zb. o územnom plánovaní

a §t]avebnom poriadku v znení jeho neskorš{ch anien a doplnkov, (ďalej len stavebný zálron) posrldila návrh
vkolaudačnom konaní anazÁk|ade tohtoposrldeniapodťa § 82 ods. 1 stavebného zÁkona

povol'uje uŽívanie stavby

,rPrustavba objeffiu malenkeJ šlcoly na bytouý dom"

v rozsahu stavobnýoh objektov: SO 01 Bytouý don
SO 0j S|plaškovú kgaaliljcia
SO 04 ElektricW prfoojku NN

srtpisnéčíslo50ó, vkatastrálnomúzemí MaláIrhota §OOrBylovýdom, pozemok podfa KNC parc. t.64ll1,
zrmeraný podlh predHcnóho geometrlckého plánu ř. 70935479-223/18, vyhotovcného Villamom §truhíront
ilňa 21,12,201E, overeného Okresným úrrdom v Zarnovicl, odbomm lratastrálnym pod ě. Gt-820r9, zo dňa
l0.01.2019.

pre narnhovatel'a: Obec MaIá Lehota v zastúpení slaroslom obce Dušanom Pacrlajom,
966 42 Molú Lehola č 383,ICO: 00 320 862

Kolaudovaná stavba obsahuje stavebné obiektv
Stavebný objekt SO 0l 

"Bytový 
ilom ft je murovaná dvojpodlažná budova, zasfiešená v kombinácii nízlqych
ch od +0,00 : + 9,2L m - 9,83 m, s realiáciou l0 bytových iednotiek
domu; ó32,00 m2 , rlžitková plocha bytsv: 662,24 m2, rižitková plocha
plocha bytového domu; 910,67 m2 V byovom dome je 6 rrojizbovýolr

bytov, 2 dvojizbové byty a2 štvorizbov,é bfi,
V I.NP sa nacMdzajrl 2 trojiáové byty o podlahovej ploche: 65,74 m2 - 83,65 m2, 2 dvojizbové byty o podlahovej
ploche: 55,77 m" - 56,59 m', spoločné priestory - ňdveňe, hala + schodisko, 4 chodby, 10 pivníc, gmá! sklad,

zariadenie kuriča" miestnosť pre ásobník na pele5r.
4 tsojizbové blty opodlahovej ploohe: 58,08 m', 2 štvorizbové byty opodlahovq'ploche
očné priestory - chodba, hala + schodisko, terasa,

Stavebný objekt: ,,§O 03 Splaškovú lonalirácir" pozsmok podťa KN C prc. č,64118. Splaškové vody
z jednotlivých zariaďovacích predmetov v bYoch sú riešené kanalizačným potrublm so zaírstením do kanalizačného
potrubia PVC -U 160 v dlžke l0,80 m, ktoré je zaústerré do nepriepustnej fumpy o objelrre 40,fi) m3,

Stavebný objekt: ,rSO 04 Elektrická pr{poj}l NN", pozemok podl'a KN C parc. č. 64lr,5 je uiadená zo
vzdušnej siete NN. Na jestvujricom podpernom bode JB vzdušnej siete je urniestnená prípojková slcriňa Spp5
s poistkami l25 A/?N 000gG. Zvod po prIpojkovri s}riňu je nealimvaný káblom AYKY-J 4 x'IO. Zo skrine SPP2 je
prípojka NN vedená zemou vo výkope v pieskovom lóžftu so zaloytou fóliou káblom AYKY-J 4x70 do
elelcfromerového rozy.ádzača RE na svorky hlavného odpojovača OPV 2213 l00A. Elektromerový tozvádzač je
umiestnený pri vstupe do objektu na verejne prístupnom mieste. Vnrltorné spoje medzi htarmým ističom
a eloktromerom je poverený vodičom CY 35. Živé nemerané časti svorka PEN st1 opatené plourbovatelhým k4rtom.
Z RE §ti NN pdpojky kjednotlivým bylom vedené pod omietkou káblom CYKY - J 5 x6 ukončeným na svorkách
hlavných qpínačov 40 A v rozvádzačoch RBl až RB 1 l.

Napoienie stavbv na inžinierske siete
Dopravné napoJenle: je riešené novým vjazdom z miestrrej komunikácie parc. č. 65. Vjazd bol povolený obcou Malá
Lehota, špeciálnym stavebným uradom pre dopravné stavby roďrodnutím č. 393t20l8, zo dlla 08.10.2018, právoplatné
dňa 09,10,2018. Objekt SO 02 Spevne,lré a parkovacie plocby bol povolený do užívania kolaudaěným rozlrodnutím č.
ROZ l05/2019, KR DS 2D0l9, m dňa 05.04.2019, právoplatné tlňa 05,04.20t9, ktoré vydala obec Malá Irhota ako
špeciálny stavebný urad pre dopravné stavby .
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Elektrická prípojka NN: je zriadená m vzdušnej sieto NN. Na jeswujúcom podpernom bode JB vzdušnej siete je
umiestnená pdpojková skriňa SPPS s poistkami 125 A/PN 000gG, Zvod po prípojkovú slaiňu je aaalbnvaný káblom
AYKY,J 4 x 70. Zo slaiue §PP2 je pfipojka NN vedená zemou vo výkope v pieskovom l6žku so zal<rytou fóliou
káblom AYKY-I 4x70 do elekuomárového rowádzaěa RE na *uoňy h]avného odpojovača OPV 2213 l00A,
Elektromerový rozvádzaé jo umiestlrcnÝ pri vstLl;ltl clo ob.iektu na verejne pdstupnom mieste, Vnútorné spoje medzi
hlavným ističom a elelctromerom jc prct,cdený vtrrličoru CY 35. Živé nemerané časti svorka PEN srl opatrené
plombovatelhým @om. Z RE stt NN pripr.Lilcy k lcrlrrotlivýlu bYom vedené pod omietkou káblom CYKY J 5 x6
ukončeným na svorkách hlavných vypínačov 40 A v rozvádzačoch RB l až RB 1 1 . Elektroinštalácia je riešená káblami
CYKY, Bytorrý dom je opatený bleskozvodnou hrebeňovou sústavou.
Napojenie na vodu: Bylový dom je na vodu rrapojený z verejného vodovoďu cez vodomernri šachtu v ktorej sr1 dve
merania ( bytový dom + požiama voda .) ]Každýbtlt má samo§tatné meranie teplej a studenej vody.
Odkanalizovenie: Splašková kanaliácia zbytového domu zjednotlivých zariaďovaclch predmetov je riešená
kanalizačným potubim ktoré je zaustené do nepriepustnej žumpy o objeme 40,00 mJ,
Vykurovanie: je v bytoch ristredné teplovodné. Ako zdroj tepla slúáa 2 spoločné kotly, typ ENBRA CB-EKO PELET
o výkono jeilného kotla 4l kW na permé palívo - pelety, }íoré sú umieslnené v spoločnej kotolni v byovom dome,

1, Zabezpečovať vykonávanie periodických revlzil el. zariadení a bleskozvodu v zmysle platných STN.
2, Podla poheby je nawhovateť povinný zabezpeěovať vyvážanie (zrreškottňovarrie) odpadových kalov z objektu

nepriepustnej hlrrtpy v znysle zÁ<ona č. 7912015 Z.z. o o&padoch v zrení jeho neskoršich "mien a doplnkov.
3. Nawhovateť je povinný je povinný dodržiavať podmienky uvsdené v súblase, ktorý vydala obec Malá Lehota pod

é. 10012019, zo dňa 14.03.2019, ktorýn sú do uávania povolené malé zdroje anečisťovania ovzdušia,
4, Nawhovateť je povinrrý v plnom rozsaltu odstrániť nasledowé nedostatky, ktoré boli zistoné tnšpektorátom práce

v Banskej Byshici pod č, IPB OBOZP/IIIKON1201913668-27, dita 16.4,2019,
r Do vodomernej šachty umiestnenej pred kolaudovaným objektom nie je zzbezpečený stály prlstup

k vodomeru čo je porušením § 13 ods.3 ákona č, 124D006 Z.z. v menl neskorších predpisov (0602)
r Vo vodomernej šachte umieshenej pred kolaudovaným objektom sa nachádzajri na dne r6me zvyšky

stavebnej zutiny a nefunkčné trasy vodovodnej inštalácie čo je porušením § l3 ods,3 zákona é. 12412006 Z.z.
v anení neskorších predpisov (0602)

r Na voŇajšom schodisku zadného výsfupu z kolaudovaného objektu chýba pletivová yýplň proti pádu z vyššej
tlrovne terénu čo je porušením § 13 ods.3 zákona č. t24l20b Z,z. v mettt neskorších predpisov (06l1)

. V Čase kolaudaČného konania boli k elektrickým ronádzačom RPl, RP2,RP3 predložené vyhlásenia o zhode
v ktotých bol použitý v srlčasnosti neplatný právny predpis zák, č. 26411999 Z.z, óo je porušením § 33 zákona
č.5612018 Z.z. (1311)

o K dvom bYtoYým jednotkám (2 dvojizbové byty) na I. NP kolaudovaného objektr,r sú ako trvalé pr1stupné
aiadené len okapové ohodníky o šhke 50 cm, ktoré sri v niektorých miestach ešte zúžené zvod-om
bleskozvodu čo je porušením § l 3 ods.3 zákona č. 12412006 Z.z., v anen! neskoršlch predpisov (0602)

o Vnútorné schodisko kolaudovaného obje}íu nemá farebne odlíšené násfupné a rrýstupné stupne jednotlivých
schodiskových rarnien čo je porušením § 13 ods.63 ákona č. l24l2ffi6 Z.z, vznenl neskoršlch predpisov
(06l3)

r Pochódzrra plocha spoločnej terasy kolaudovaného objektu nemalo v čase kolaudačného konania ukončenú
náŠlapnú wstvu čo je porušením § l3 ods.3 zákona ě, 12412006 Z,z. v menl neskorších predpisov (0602)

r Pred]ožené vyhlásenia o ďrode na elektrické rozvádzače RBl v.č, D-71, RB2 v.č. D-72, RB3 v,č, D-?3, RB4
v,ě,D-74, RB5 v,č. D-75, RB6 v,č. D-76, RB7 v,č. D-77, RB8 v,č, D-?8, RB9 v.č.D-79, RBl0 v.č,b-80,
RBi l v,č. D-81 vál'ailom na dátum ich výroby 30.1 1.20l8 sú vydané podťa už neplatných právnych noriem-
zÁk. č,26411999 Z,z, a NVSR č, 308/2004 Z.z. čo.jeporušením § 33 zák. č.56t20l8 Z.z, a § o pism. d, § 12
ods.2 a bodu 7 prllohy č. NV č. l4Br2Drc Z.z. (131,1).

. Elektrický tozvádzač RBll v.č. D-8l má na plastovej skrinke typové onačenie RS čo nie je vsrilade
s vlhobným Štítkom čo je porušením § 13 ods,3 zákona č, 1212006 Z.z. v ntenl neskoršíc}r predpisov
v nadvltzrrosti na § 4 prlloha č.l čl, 3 lt{\isR č.39tl2006 Z,z, (0609).

o SrlČasťou kolaudovaného objektuje aj garáž, ktorej lrldlové vráta nie sú zabezpečené v otvorenej polohe proti
sanrozatvoreniu Čo je poruŠenlm § 13 ods.3 zÁkonač. 12412006 Z.z. ě. 124D006 Z,z., vz:ení neskorších
predpisov v nadváznosti na § 4 príloha č.l č1.1 |,9, NVSR č. 391/2006 2.z,(0609),

r Vstupné dvere do kotolne nie sú vybavené bezpečnostnýrn ozračením (Nepovolaným vstup zakázaný)
,,Kotolňa") Čo je porušenírn § 13 ods.6 rjkona ě. t24l2006 Z,z v znenl neskoršich predpisov v na-dvtiznosti ná
§ 2 ods.l a bod 3,1 Prilohy č. 2NV ě.38712006 Z.z. (0613)

. Vkotolni nie sťi vyvesené schémy zariadenia kotolne čo je porušenlm §13 ods.3 ákona č. 12412006 Z.z,
v anení neskorŠÍch predpisov nedodržaním be4ečrrostnej rhovne, ktorá vyplýva z ě1.3,5 STN EN 12t,70,2003
a č1.23.STN 060830:l988 (0608)
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kotolni (oilskok porlláh) nie je ozrraěený bezpeěnoshÝm
412006 Z.z v me;nl neskorších pre-dpisov v na,i"á-*d ;
(060t)

l Bezpočnostné upozomenia na obrievači vody
jazyku čoje porušeníID § l3 ods.6 zákona č.l
ods.2 a bod 2.1 l príIohy č.l NV é.392t2006 Z,z,r (gxPnnnej nádobe ZILMEI' (objem l50l, max prev. tlak 6 bar. R.v.20l8) vkotolni bolo dňa 27.01,2018

porušením § 13 ods.3
úrorme, ktorá vyplýva,

sób ani beTečný stav

Inšpektorátupráce. roáodnutja a oarámiť

5' 
je

6'B

hygienických závad,abynedochá,lzalokjej znehodno '

iesli žiadne nárnietky

od6vodnenie
Nawhovatel': obec Malá Lehota v zastúpenrí shrostom obce Dušanom Pacalajom, 966 42Malá Lehota č. 383,lČo: oo 32o 862Poilal dňa l8. 03.2019 nu.".to lqoua Baňa návrh o vydanie kolaudačného roáodnutia na stavbu:

vyhotoveného Viliamom Strutrárom dřln 21.12,20I
pod č. G1_ 82019, zn &la 10. 0l. 2019 bolo stavbe

Stavobný rlrad pdpisom č. VŽPSM_2019

řIronom, prípisom č, ORIU-ffiz-20 1 9/000 1 3 3 -002,
a uásledne požiadalo navrhovateťa o odstránenie nedo

a srlhlasnýcb úrad polaačuje
ia boli k nówl
ajú niehoré, "jřH.doklady v
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s projektovou dokumentáoiou overonou stavebným úradom v stawbnrom konaní až na drobné odchýllcy, ktoré
nevyazaduiÉrozhodnutie o zrnerre stavby pred dokončenín stavebný írrad ich echvólil na tomto kolaudačnom konaní.

Užívaním stavby nebudo obrozoný živď azdraie osób, ani ávohé prustredie.

Vál'adom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebnrý rfoad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto

roáodnutia.

Pouěenie
potlťa § 53 anásl. zákona č.7tl1967 Zb. o spráwon konaní (sprárrnyporiadok) v není neskorších predpisov,

proti tomuto roáoitnutiu možno podať oťtvolanie (riadny oprawý proshiedok) a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia

ioáodnutia. Odvotanie sa podáva na mesúo Nová Baňa, ul. Nárrrostie slobody ě. 1, 96E 0l NoVá Baňa. Roáodnutio je
po vyčerpaní ria&rych oprararých prostiedkov pres}úrrateťné spróvqm súdom podfa ustanovení §prármcho súdneho
poriadku l ztilron č, 162t20l5 Z.z,

Roáodnutie sa doručí rlčastníkom konarria
1, Nawhovatel': Obec Malá lrhota, 966 42 Malá Lehota 383
2. Vlasfulk pozemku; Obec Malá Lehota, 966 42 Malá Lebota č, 383

Na vedomi_s
3. Projektant; PROert s.í.o,, ul. I(ap. Nálepku 6|3110,9?212 Nedožery - Brezany
4, Zhotovitel: Shojstav spol, s.r.o., ul. Lipova č, 13, 971 01 Prievidza
5 , Olaesný rlrad odbor starostlivosti o ŽP, ul. Bystrická 53 , 966 8l Žanaovica
6. lnšpektorát práce, ul, Paltiárrska,cesta č. 98, 974 0l Banská Bystrica
7, On hasilstétro áchranného zboru, ul. SNP č, 127, 965 0l Žiar nad lIronom
8. Regionálny urad verejného zdravotníctva, ul, C)rila a Metóda č.357l23,9ó5 01 Žiar nad }Ironom
9, Mesto Nová Baňa, ul, Nám. Slobody č. l, 968 0l Nová Baňa
10. Mesto Nová Baňa, ul. Nám. Slobody č. 1, spoločný stavebný tlrad

Mmtský úrad
Námesťe slobody 1

968 0l Nová Baňa

Telefón
+42l- 045/6782850

Bmail
jazvinska@ovabana.st

Intmet
www.novabana.sk

tčo
320 897
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Byt č.4 na I. nadzemnom podlaží (prízemie), vchod č, 506, bytový dom s. č. 506,
obec Malá Lehota, k.tt. Malá Lehota

{l

P{}Dl,A ll()\lÁ PL(}(,l l.,t

\lrtir rrtiestnrrsti lrrt ť. d
i Ť1

itll.(}2"ktilttlňn ,l 
l

, D l .{}J " izll:r ,., '. | ''|-i

;l)l ,{l{ - kttcllr rig i jctlňlcň ,, '.,, i,;

, nÉ.49l
-- -----. -,* .f, §ú§Ff

!]:1I_9{LŮl!!



Byt č.4, vchod č. 506, bytový dom súp. č.506, v obci Malá Lehota lil
Fotodokumentácia

Vchodové dvere do bytu

Kúpel'ňa



Byt č. 4, vchod č. 506, bytový dom súp. č. 506, v obci Malá Lehota /l

Vchod do bytu č.4 Žumpapre BD lný pohl'ad na byLový dotn

Pivnica k bytu č,4

2

Vchod do bytového domu



Byt č. 4, vchod č. 505, bytový dom súp. č. 506, v obci Malá Lehota lhlI

Zadný pohl'ad na bytoqi dorrr

Bočný pohl'ad na bytoqý,dom



ZnaIee: Ina. Dana Tltorkovičová číslo nostldku: 134 / 2022

V. ZNALECKÁ DoloŽxe
Znaleďr<ý posudok som vJ{pracoval ako znallryňa zapísaná v zozname zna]cov tlmočníkov a prekladatel'ov, ktorý
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republilry pre odbor Stavebníctvo a odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteťností, evidenčné číslo znalca 915358,

Znaleclcy posudok je v denníku zapísaný pod číslom 13412022. Zároveň rryhlasu jem, že sonr si vedomá následkov
vedome nepravdivého znaleckého posudku.


