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Uznesenie č. ___/2009



Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


	určenie všeobecnej hodnoty pozemkov bez obstarávacej ceny vo vlastníctve  Mesta Žilina hodnotou vo výške 25,56 €/m2.






Dôvodová správa

Schválenie  všeobecnej  hodnoty  pozemkov  je  potrebné  pre  určenie reprodukčnej  obstarávacej  ceny  tých  pozemkov vo  vlastníctve  Mesta  Žilina,  pri  ktorých  nie  je  známy  titul  nadobudnutia,  t.j.  nie  je  možné  zistiť ich skutočnú  obstarávaciu  cenu.  Tento majetok preto doteraz nebol účtovne ocenený, z čoho vyplývali problémy s jeho správnym zaradením do majetku Mesta Žilina. 

Vypracovaním materiálu sa sledovalo zaradenie pozemkov do účtovnej evidencie Mesta Žilina a jeho ocenenie, čo umožní účtovné vedenie majetku Mesta Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Žilina ako aj zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a sprehľadní to tiež uskutočňovanie prípadných právnych úkonov vo vzťahu k majetku. Pri vypracovávaní materiálu predkladateľ konzultoval otázky v ňom obsiahnuté s príslušnou audítorkou Ing. Martou Tóthovou ako aj so znalcom v príslušnom odbore Ing. Pavlom Raškom.

Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej ako aj v Mestskej rade v Žiline bez pripomienok.


Materiál

Všeobecná hodnota nehnuteľností a teda aj pozemkov sa stanovuje podľa príslušných  ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ktorá nadobudla  účinnosť dňa  1. 9. 2004.  Uvedená  vyhláška bola  zmenená a doplnená  vyhláškou č. 626/2007 zo dňa  14. 12. 2007 s účinnosťou od  1. 1. 2008.  Táto doplňujúca vyhláška sa dotkla  úpravy  pôvodného  znenia  vyhlášky č. 492/2004  Z. z. v časti podnikateľskej  metódy stanovenia všeobecnej hodnoty (ďalej „VŠH“) podniku a časti podniku a VŠH akcií majetkovou a podnikateľskou  metódou.

Pre určenie VŠH pozemkov sa použijú príslušné ustanovenia prílohy č. 3 vyhlášky č. 492/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. o ustanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Pre uvedený požadovaný účel to bude časť E3 príloha č. 3

E.3  Metóda  polohovej  diferenciácie

E.3.1  Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške (časti C, okrem pozemkov oddielu 3, písmeno ch) a všeobecná hodnota pozemkov mimo zastavaných území obcí určených na stavbu územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru, právoplatným rozhodnutím o umiestnenie stavby alebo právoplatným stavebným povolením vydaným v spojenom územnom a stavebnom konaní alebo pozemkov zastavaných hlavnou stavbou sa vypočíta podľa základného vzťahu:

VŠHPOZ = M. VŠHMJ /€/,

   kde:
 
M                   -                  výmera pozemku v m2
VŠHMJ         -                  jednotková všeobecná hodnota pozemku v  €/m2

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu:

VŠHMJ = VHMJ.kPD   /€/m2/         

   kde:

VHMJ – jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky:

Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov            VHMJ  €/m2

	Bratislava                                                                                         66, 39    /2000 Sk/
	Krajské mestá : Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica a mestá : Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice            26, 56     /800 Sk/  
Mestá : Poprad, Zvolen, Liptovský Mikulás, Martin                       16, 60     /500 Sk/

Ostatné okresné  mestá  so sídlom obvodných úradov                      9, 96     /300 Sk/
Ostatné obce nad  15 000  obyvateľov                                              6, 64     /200 Sk/
Ostatné obce od  5 000  do  15 000  obyvateľov                               4, 98     /150 Sk/
Ostatné obce od  2 000  do  5 000 obyvateľov                                  3, 32     /100 Sk/
Ostatné obce do  2 000  obyvateľov                                                  1, 66       /50 Sk/              

V zmysle vyššie uvedeného je zrejmé, že stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov – každej parcely nachádzajúcej sa v jednotlivých katastrálnych územiach príslušných pre administratívnu obec  Žilina pre potreby účtovnej evidencie je prakticky nereálne, pretože   pre každú parcelu, resp. súbor rovnocenných parciel v jednej lokalite, by bolo potrebné vypracovať samostatný znalecký posudok, ktorého závery by boli ale s meniacimi sa podmienkami  realitného trhu  časovo  obmedzené. Preto  pre  určenie nadobúdacej účtovnej hodnoty pozemkov – parciel charakterizovaných vyššie v odst. E. 3.1, s prihliadnutím na    ustanovenie § 2, ods. 2, písm. i), j) vyhlášky č. 492/2004  Z. z. v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.  je najprijateľnejším  riešením  použiť  VHMJ – jednotkovú východiskovú hodnotu pozemku pre  Mesto  Žilina vo  výške  26,56 €/m2 výmery, ktorá je určená  podľa klasifikácie obce v prílohe č. 3, časť E 3. 

Z dôvodu  vysporiadania celej jednotnej  evidencie pozemkov a s prihliadnutím na reálne hodnoty  pozemkov obchodovateľných na voľnom realitnom trhu je  prijateľným  riešením  použiť  ako  účtovnú  nadobúdaciu hodnotu  VHMJ – jednotnú hodnotu  pozemkov vo výške  26,56 €/m2  pre  celú  vlastnú  obec  Žilina,  t. j.  aj  pre  pozemky  v extraviláne.

Na základe  uvedenej  východiskovej  hodnoty  pozemku  sa  ocenia v evidencii  všetky  pozemky  bez uvedenej  obstarávacej  ceny  vo  vlastníctve  Mesta  Žilina  podľa  aktuálneho  stavu na  liste  vlastníctva a  následne sa  vykoná  na    základe  uznesenia    jednorázovo  zásah účtovným zápisom do  účtovnej  hodnoty  majetku  podľa  predložených  zoznamov  pozemkov (podľa katastrálnych území)  ocenených  v zmysle  VHMJ.  


