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I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca:
- stanovenie všeobecnej hodnoty bytu v dvojbytovke súp.č. 13 na parc.č.3078/24 zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1553 v kat. území Kameničná, Kráľka, vedenom Správou katastra Komárno - ako podklad k 
dobrovoľnej dražbe.

2. Dátum vyžiadania posudku:                                                                                          
20.06.2015
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok:                                                              24.06.2015
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:                                    júl.2015

5. Podklady na vypracovanie posudku:        
5.1 Dodané zadávateľom: 

· Objednávka zo dňa 20.06.2015
· Odborné posúdenie P-10323-07-09 - Consumer Finance Holding,a.s., Kežmarok

5.2 Získané znalcom:
· Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.1553 k.ú.Kameničná, vytvorený cez katastrálny 

portál dňa 22.06.2015
· Kópia z katastrálnej mapy - vytvorený cez katastrálny portál dňa 23.06.2015
· Schematický pôdorys rodinného domu - so zameranými hodnotami na miestnej obhliadke
· Fotodokumentácia súčasného stavu z  miestnej obhliadky zo dňa 24.06.2015

6. Použitý právny predpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty v 
platnom znení.

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 v 
platnom znení.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 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 v platnom 
znení.
STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v platnom znení.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a 
stavebných prác výrobnej povahy.
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v 
EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
Odporúčané požiadavky na znalecké posudky o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti, podávané externými 
znalcami pre účely zriadenia záložného práva v súvislosti s úvermi poskytovanými v bankách.

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:  
Podklad k dobrovoľnej dražbe
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II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:
V tomto posudku sa stanovuje všeobecná hodnota bytu v dvojbytovke súp.č. 13 na parc.č.3078/24 zapísaných 
na liste vlastníctva č. 1553 v kat. území Kameničná, Kráľka, vedenom Správou katastra Komárno - ako 
podklad k dobrovoľnej dražbe.
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení.
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty:
Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a 
typ stavby. Pri tejto metóde by bolo potrebné disponovať údajmi podľa ktorých sa uskutočnili prevody nehnuteľností, 
obytných stavieb porovnateľných s ohodnocovanou nehnuteľnosťou na blízkom okolí, alebo na jemu podobnom území, v 
k.ú. Kameničná časť Kráľka -  a v určitom časovom horizonte. Údaje takéhoto charakteru ani zadávateľom ani z iného 
zdroja poskytnuté neboli a ich zabezpečenie znalcom boli takisto nerealizovateľné z dôvodu, že príslušné špecializované 
orgány ich neposkytujú. Prípadné zisťovanie údajov z realitných kancelárií je nerealizovateľné zo  subjektívnych 
dôvodov.
Stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou je možné iba v prípade, že nehnuteľnosť dosahuje výnos 
formou prenájmu. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť nie je odovzdaná do prenájmu stanovenie výnosovej hodnoty 
opodstatnené nie je. V tomto prípade sa jedná o stavbu obytnú, ktorú môžu užívať vlastníci, na účely bývania.  
Uplatnenie tejto metódy je vylúčené. 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie, ktorú metódu v tomto konkrétnom  prípade možno aplikovať s použitím 
metodiky USI Žilina ( Ing.M.Vyparina ) a programového vybavenia HYPO. 

· Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb 
(ISBN 80-7100-827-3).

· Pri stanovení východiskovej hodnoty posudzovaných nehnuteľností bol použitý koeficient cenovej úrovne 
prevzatý v hodnote kCU = 2,281 z tabuľky „Index vývoja cien v stavebníctve“ pre III.Q / 2015, voči IV.Q/1996 
uverejnenej na internete Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty, Ústav súdneho 
znalectva na adrese www.usz.sk

· Koeficient územného vplyvu je určený podľa cit. „Metodiky...!“ tab. č.2 – kM = 0,95.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č.1553 v k.ú. Kameničná - časť Kráľka.  V 
popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2426/2015
A. Majetková podstata:  
  Stavby:

· Dvojbytovka na parc.č. 3078/24,  súp.č. 13 - Bytový dom.
· Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 13 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1433   

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: 
· Vlastník: 1 Némová Mária r.Šogorová, Kolárovo, Králka č.13, dat.nar.: 09.06.1926
· Spoluvlastnícky podiel: 1/1
· Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva P1-585/11 zo dňa 27.1.2011

v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., formou dobrovoľnej dražby na dvojbytovku
so súp.č.13 na parc. C KN č. 3078/24.
Zmluva o prevode vlastníctva a bytu V-

· Titul nadobudnutia: Zmluva o prevode vlastníctva a bytu V-4875/96
· Titul nadobudnutia: D 814/99, Z-2696/2000,

C. Ťarchy:  
1 Por.č.:  Záložné právo V-1020/2007 z 5.4.2007 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO:31 320 155 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na nadstavbu - dvojbytovka so

http://www.usz.sk
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súp.č.13 na parc.č.3078/24, číslo:Z 10323-07,
Iné údaje: Právo vecného bremena v zmysle § 23 zák.182/93 vyznačené na LV 1433, parc.č.3078/24,3078/28
u parc.č.3078/24 len nadstavba, pozemok na LV č.1433

 Na liste vlastníctva č.1433 v k.ú. Kameničná - časť Kráľka:
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

· parc.č. 3078/24 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 644 m2 - Pozemok, na ktorom je postavená 
nebytová budova označená súpisným číslom, Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto 
pozemku (pozemkoch)

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: 
· Vlastník: SR - Slovenský pozemkový fond Bratislava Búdková 36
· Spoluvlastnícky podiel: 1/1

C. Ťarchy:    
VECNE BREMENO V ZMYSLE 23 ZAK.182/93 PRE VLASTNIKOV BYTOV A NEBYTOVYCH PRIESTOROV V DOME S.C.6 NA 
LV 1529, NA PARC.3078/13, 3078/12
Iné údaje: 
U PARC.3214/24 LEN POZEMOK, NADSTAVBA JE NA LV 1535

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 24.06.2015  bez účasti vlastníka nehnuteľnosti.
Zameranie vykonané dňa 24.06.2015 - laserovým meracím prístrojom  zn. BOSCH - DLE 70 Professional.
Doklad o veku stavby nebola predložená. 
Foto dokumentácia súčasného stavu vyhotovená znalcom dňa 24.6.2015

d) Technická dokumentácia:
Projektová dokumentácia stavby rodinného domu nebola pre účely vyhotovenia tohto posudku dodaná ani porovnávaná 
so skutkovým stavom zisteným pri obhliadke.
Skutkový stav bol zistený meraním, bol vytvorený zjednodušený schematický pôdorys, nákres tvorí prílohu znaleckého 
posudku.

e) Údaje katastra nehnuteľností:
Poskytnuté a  znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. 
Právna dokumentácia nehnuteľnosti obsahuje kópiu z katastrálnej mapy a list vlastníctva zo dňa 22.06.2015
Skutkový stav zodpovedá popisným a geodetickým údajom katastra nehmuteľností a neboli zistené rozdiely
Prístup k pozemku je z parc.č. 3078/4, 41 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, 
zapísaný na LV č. 1670, vlastníkom SUPER TECH,s.r.o., Kráľka 4, 946 03 Kolárovo.
Byt je toho času nie je obývaný vlastníkom bytu. Vlastník bytu má uvedenú rovnakú adresu v popisných údajoch katastra 
ako je adresa ohodnocovaného bytu. List vlastníctva č. 1553 zo dňa22.06.2015  eviduje ťarchu. 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
Pozemky: žiadne
Stavby:

· - Rodinný  dom - byt v dvojbytovke dna parc.č. 3078/24, súp.č. 13

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Stavby: žiadne
Pozemky: pozemok parc.č. 3078/24, nakoľko vlastníkom je tretia osoba.

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 RODINNÉ DOMY

2.1.1 Rodinný dom: Rodinný dom k.ú. Kameničná - časť Kráľka, súp.č.13, 
parc.č. 3078/24
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POPIS STAVBY

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom  dvojbytovka - s jedným nadzemným podlažím s pôdorysom obdľžnikového 
tvaru so šikmou strechou.
V byte - súp.č. 13 -  sa nachádzajú: 1.NP - 2 izby, predsieň chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC.  Vstupn do bytu je zo zadnej 
časti, na uličnú stranu sú orientované kuchyňa a 1 izba, druhá izba je do dvora orientovaná. 
Byt - na základe miestnej obhliadky - je bez údržby v zlom technickom stave. 

Objekt je založený na základových pásoch z monolitického betónu bez izoláciou proti zemnej vlhkosti. Konštrukcia 
strechy je drevený krov, krov hambálkový strecha s krytinou  z betónových jednodrážkových. Strecha je čiastočne 
opatrená klampiarskými konštrukciami vyhotovenými z pozinkovaného plechu. 
Obvodové murivo  sú miešané prevažne vyhotovené zo surových (hlinených) tehál s hrúbkou 50cm, vnútorné priečky sú 
prevažne murované z tehál a tehloblokov.  Vnútorné omietky sú vápenné opatrené s maľbou.
Stropy sú drevené s podbitím z dosák opatrené vápennou omietkou.
Fasádne omietky sú z vápeno-cementovej omietky.
Vchodové dvere sú zvlakové, vnútorné dvere majú miešanú konštrukciu, niektoré otvory sú bez dverí.
Okná - sú osadené drevené jednoduché alebo dvojité s dvojvrstvovým zaskením.
Podlahy - v obytných miestnostiach nie sú jednotne riešené, niektoré miestnosti sú pokryté cementovým poterom, 
niektoré miestnosti majú povrchovú úpravu z pvc. Podlahy ostatných miestnostiach sú riešené z terazza alebo sú z 
cementového poteru. resp. hlinná povrchová úprava.
RD je zavedená elektrina, miestnosti sú vybavené so svetelnou aj motorickou elektoinštaláciou, elektrický rozvádzač s 
automat. istením. 
Rozvod vody je zabezpečený oceľovými 1/2 cólovými pozinkovanými rúrami.
Kanalizácia je do žumpy s kanalizačnou prípojkou z plastových rúr.
Vykurovanie v objekte je zabezpečené lokálne s kachľami na tuhé palivo - umieatnené na chodbe.
Kúpeľňa a WC - sú umiestnené WC kombi, vaňa, elektrický bojler. 
V rodinnom dome počas miestnej obhlidky bolo zistené v  kuchyni nie je zavedená voda,je len umiestnená kuch.linka, 
plynový sporák je v predsieni na  propá-bután.  Obklady boli vyhotovené v kúpeľni vo veľmi nízkej kvalite.  
Na základe miestnej obhliadky možno konštatovať, že rodinný dom je údržiavaný v zlom technickom 
stave – (bez pravidelnej údržby) - neposkytuje bežný štandard bývania.

Techický stav: 
Opotrbenie rodinného domu som vypočítala lineárnou metódou. Základnú životnosť som stanoivila 
odborným odhadom na 90rokov podľa nasledujúcej úvahy:
Vek stavby vrámci spracovania znaleckého posudku sa nepodarilo hodnoverne zistiť. Obec Kameničná 
neeviduje údaje o veku stavby v k.ú. Kameničná - časť Kráľka súp.č. 13. Nezachovali sa žiadne písomnosti 
ani projektová dokumentácia, ktorá by mohla byť podkladom pre určenie veku stavby. Podľa vyhlásenia a 
tvrdenia majiteľov rodinný dom bol postavený na konci 50-tých rokov minulého storočia. Toto tvrdenie 
zodpovedá aj materiálovému , konštrukčnému a dispozičnému riešeniu stavby. 
Odborným odhadom na zákalde zistených skutočností  a podľa podkladov od zadávateľa - som stanoivila 
dátum začatia užívania stavby na rok 1959.



Znalec: Ing. Marta Pálová číslo posudku: 71/2015

 

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 7 Domy rodinné dvojbytové
KS: 112 1 Dvojbytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie Začiatok 
užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP

1. NP 1959 8,20*8,62 70,68 120/70,68=1,698

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

4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 
40 cm 1000

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 podhľadom drevené trámové 760

8 Krovy
8.4 hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov 445

10 Krytiny strechy na krove
10.2.c pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové 535

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)
13.2 z pozinkovaného plechu 20

14. Fasádne omietky
14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké  nad 2/3 135

17 Dvere
17.3 hladké plné alebo zasklené 135

18 Okná
18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením 340

20 Okenice a vonkajšie rolety
20.2 plastové 105

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
22.8 palubovky, dosky, xylolit 185



Znalec: Ing. Marta Pálová číslo posudku: 71/2015

23 Dlažby a podlahy ost. miestností
23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy 95

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.2 svetelná 155

30 Rozvod vody
30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55

Spolu 5485

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.2 plastové  a azbestocementové potrubie (1 ks) 10

34 Zdroj teplej vody
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 
ks) 65

35 Zdroj vykurovania
35.2.e lokálne - na tuhé palivá obyčajné (1 ks) 20

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne
36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) 50
36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30
36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (1.8 bm) 99

37 Vnútorné vybavenie
37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30
37.5 umývadlo (1 ks) 10

38 Vodovodné batérie
38.4 ostatné (2 ks) 30

39 Záchod
39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25

45 Elektrický rozvádzač
45.2 s poistkami (1 ks) 145

Spolu 514

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,281
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP Hodnota RU [€/m2]
1. NP (5485 + 514 * 1,698)/30,1260 211,04

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%]
1. NP 1959 56 34 90 62,22 37,78

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
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Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota 211,04 €/m2*70,68 m2*2,281*0,95 32 322,89
Technická hodnota 37,78% z 32 322,89 12 211,59

2.2 PRÍSLUŠENSTVO

2.2.1 Plot: Predný - uličný plot na parc.č.2112/28

Plot sa nachádza v predzáhradke na hranici pozemku s ulicou. V prednom plote je brána a bránka z 
oceľových profilov s drôtenou výplňou. Vybudovaný je z betónových základpv s podmurovky s výplňou zo 
strojového pletiva v oceľových rámoch medzi oceľovými stľpikmi. 
V čase konania miestnej obhliadky povrchová úprava plotu bola zanedbaná (po životnosti). 
Technický stav a opotrebenie je primerané veku, použitej konštrukcii, a bežnej údržbe.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 2 Oplotenie
KS: 2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ
3. Výplň plotu:

  zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové 
stĺpiky 19,50m2 380 12,61 €/m

4. Plotové vráta:

  b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 1 ks 7505 249,12 €/ks

  d) drevené tesárske 2 ks 4685 155,51 €/ks
5. Plotové vrátka:

  b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 1 ks 3890 129,12 €/ks

Dĺžka plotu:   13 m
Pohľadová plocha výplne:   13*1,5 = 19,50 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,281
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 [%]
Predný - uličný plot na 
parc.č.2112/28 1959 56 9 65 86,15 13,85

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
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Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota (19,50m2 * 12,61 €/m2 + 1ks * 249,12 €/ks + 2ks * 155,51 
€/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,281 * 0,95 2 026,43

Technická hodnota 13,85 % z 2 026,43 € 280,66

2.2.2 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc.č.

Vodovodná prípojka sa nachádza v predzáhradke vedľa rodinného domu a slúži na prívod  vody z vlastného 
zdroja vody do rodinného domu. Vybudovaná je z oceľového potrubia. 
Je užívaná podľa dostupných informácií od roku 1966.
Technický stav a opotrebenie je primerané veku, použitej konštrukcii.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod:  1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie
Položka:  1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu
Kód KS:  2222 Miestne potrubné rozvody vody

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  1780/30,1260 = 59,09 €/bm
Počet merných jednotiek:  6 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,281
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 [%]
Vodovodná prípojka na 
parc.č. 1966 49 1 50 98,00 2,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota 6 bm * 59,09 €/bm * 2,281 * 0,95 768,27
Technická hodnota 2,00 % z 768,27 € 15,37

2.2.3 Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka  

Kanalizácia sa nachádza za rodinným domom a slúži na odvod splaškovej vody z domu do žumpy za domom. 
Vybudovaná je z plastového potrubia. Je užívaná podľa dostupných informácií od roku 1966.
Technický stav a opotrebenie je primerané veku, použitej konštrukcii.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ



Znalec: Ing. Marta Pálová číslo posudku: 71/2015

Kategória:  2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod:  2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové
Položka:  2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm
Kód KS:  2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  920/30,1260 = 30,54 €/bm
Počet merných jednotiek:  2,5 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,281
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 [%]
Kanalizačná prípojka  1966 49 1 50 98,00 2,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota 2,5 bm * 30,54 €/bm * 2,281 * 0,95 165,45
Technická hodnota 2,00 % z 165,45 € 3,31

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY
Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€]

Rodinný dom k.ú. Kameničná - časť Kráľka, súp.č.13, parc.č. 
3078/24 32 322,89 12 211,59

Predný - uličný plot na parc.č.2112/28 2 026,43 280,66
Vonkajšie úpravy

Vodovodná prípojka na parc.č. 768,27 15,37
Kanalizačná prípojka  165,45 3,31

Celkom za Vonkajšie úpravy 933,72 18,68
Celkom: 35 283,04 12 510,93

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti 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.

       

3.1 STAVBY
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3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE

k.ú. Kameničná - časť Kráľka

a) Analýza polohy nehnuteľností:   
Posudzovaný rodinný dom stojí v okrese Komárno v k.ú. Kameničná - časť Králka - cca 30 km od okresného 

mesta Komárno,  cca 80 km od krajského mesta Nitra a cca 10 km od Bratislavy - 
Králka je evidovaná v k.ú. Kameničná, a patrí do mestskej časti Kolárovo.
  

Spojenie obce s okolitými sídlami a s okresným mestom je zabezpečené komunikáciami tretej triedy. Cesta do 
centra okresného mesta trvá cca 25-35 min. Hromadná doprava je autobusová - zastávka je vo vzdialenosti cca 1000 m 
od posudzovanej nehnuteľnosti.

Podľa údajov zverejnených na web stránke ŠÚSR  nezamestnanosť v obci je okolo 20%. 
Táto lokalita nemá vybudovanú sieť obchodov a základných služieb, nenachádzajú sa tu budovy občianskej 

vybavenosti.
 Nie je  možnosť napojenia na verejnú elektrickú, vodovodnú, dätovú a plynovú sieť.  V dotknutej lokalite nie je 

možnosť napojenia na rozvody všetkých inžinierskych sietí.
 Rodinný dom je situovaný v pustatine okrajovej časti obce s rodinnýmio domami a má prístup k verejnej 

spevnenej komunikácii v tichej zóne. Leží na rovinatom teréne.  v jeho susedstve sú umiestnené podobné nehnuteľnosti 
ako je posudzovaná, t.j. rodinné domy nižším štandardom so záhradami. Oproti posudzovanej nehnuteľnosti cez cestu je 
pole (chotár). 

Posudzovaná nehnuteľnosť je v súčasnosti v zlom stave a vzhľadom na mierne nižší dopyt po nehnuteľnostiach 
v tejto lokalite považujem predaj nehnuteľnosti na realitnom trhu za problematický. 

 
b) Analýza využitia nehnuteľností:

· Predmetom ohodnotenia sú nehnuteľnosti zapísané v liste vlastníctva č. 1553 a LV č. 1433 katastrálne územie 
Kameničná. Hodnotený pozemok je v LV 1433 klasifikované ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 644 m2 
- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, Vlastník pozemku nie je 
vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)
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 Lokalitu z hľadiska umiestnenia možno hodnotiť ako samostatne stojaci objekt, ktorého vzdialenosť od súvislej zástavby 
obce je väčšia ako 500 m.
Prevládajúca zástavba  v okolí - ľahká poľnohospodárska výroba, poľnohospodárske práce  bez negatívnych vplyvov na 
okolie 
V dotknutej lokalite -  dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne nižší.
Orientácia obytných miestností je čiastočne dobrá .
Skladba obyvateľstva v mieste stavby - malá hustota.
Možnosti zmeny v zástavbe - bez zmeny.
Príslušenstvo nehnuteľnosti - znižujúce cenu nehnuteľnosti - nevhodné príslušenstvo
Možnosti ďalšieho rozšírenia -  žiadna  možnosť rozšírenia
Nehnuteľnosť je bez výnosu.
Pracovné možnosti v obci sú obmedzené.
Nehnuteľnosť  - je možné využiť po jej nutnej generálnej oprave na obytné účely, alebo ako zariadenie individuálnej 
prímestskej rekreácie. Po asanácií existujúcich stavieb je možné pozemky využiť na novú bytovú resp. rekreačnú 
výstavbu-

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Na liste vlastníctva č. 1553 v časti Ťarchy sú uvedené  zápisy.  S nehnuteľnosťou sú spojené ďalšie riziká 
stavebnotechnické, ktoré vyplývajú z dlhhodobo zanedbanej údržby nehnuteľnosti a skracujú životnosť stavby. 
Riziká vyplývajúce z právnych vzťahov - podľa LV č 1553 zo dňa 22.06.2015 vlastníctvo k pozemku nie je vysporiadané a 
je na ňom vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov bytovéhop domu. Vlastníctvo k bytu je vysporiadané.

V danej lokalite neboli zistené iné riziká , ktoré by vplývali na využívanie predmetnej nehnuteľnosti k jej obytnému 
charakteru využívania.
  
d)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 (ISBN: 80-7100-827-3).  Vzhľadom na  veľkosť a charakter sídelného 
útvaru, polohy, typ, a technický stav nehnuteľnosti, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite,  ktorá zodpovedá 
priemernému pomeru všeobecnej a technickej hodnoty bytov  v dotknutej lokalite..

Porovnaním s cenami bytov priamo v dotknutej lokalite a v jej bezprostrednom okolí na základe ponúk uverejnených na 
internetových portáloch "www.reality.sk" a "www.trh.sk", a po vylúčení extrémnych cien na spodnej a hornej cenovej 
hranici - odborným posúdením a zhodnoteným všetkých uvedených skutočností, určujem hodnotu priemerného 
koeficientu polohovej diferenciácie 0,20
Pri stanovení výšky prienerného koeficientu polohovej diferenciácie som prihliadla na stav, kvalitu, lokalitu stavby a jej 
možnú predajnosť.
Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich hodnotenie je uvedené v tabuľke.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,2

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda Výpočet Hodnota

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,200 + 0,400) 0,600
II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,400
III. trieda Priemerný koeficient 0,200
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,110
V. trieda III. trieda - 90 % = (0,200 - 0,180) 0,020

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis Trieda kPDI
Váha

vI

Výsledok
kPDI*vI

1 Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne nižší V. 0,020 13 0,26

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
samostatne stojaci objekt, ktorého vzdialenosť od súvislej 
zástavby obce je väčšia ako 500 m V. 0,020 30 0,60

3 Súčasný technický stav nehnuteľností
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nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu IV. 0,110 8 0,88
4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti

ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a 
bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie III. 0,200 7 1,40

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti
znižujúce cenu nehnuteľnosti - nevhodné príslušenstvo 
(chlievy, maštale a pod.) IV. 0,110 6 0,66

6 Typ nehnuteľnosti
priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným 
riešením.

III. 0,200 10 2,00

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 
minút, nezamestnanosť do 20 % IV. 0,110 9 0,99

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby
malá hustota obyvateľstva I. 0,600 6 3,60

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná III. 0,200 5 1,00

10 Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 0,600 6 3,60

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do žumpy IV. 0,110 7 0,77

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti
žiadna, alebo vo vzdialenosti nad 2 km V. 0,020 7 0,14

13 Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, 
služby, kultúra)

žiadna V. 0,020 10 0,20
14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,110 8 0,88

15 Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby

bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,400 9 3,60

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

bez zmeny III. 0,200 8 1,60
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia

žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,020 7 0,14
18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností

nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,020 4 0,08
19 Názor znalca

problematická nehnuteľnosť IV. 0,110 20 2,20
Spolu 180 24,60

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov Výpočet Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 24,6/ 180 0,137
Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 12 510,93 € * 0,137 1 714,00 €
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III. ZÁVER

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia:
Stavby:
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 1 714,00 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 0,00 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota [€]
Stavby
Rodinný dom k.ú. Kameničná - časť Kráľka, súp.č.13, parc.č. 3078/24 1 672,99
Predný - uličný plot na parc.č.2112/28 38,45
Vonkajšie úpravy

Vodovodná prípojka na parc.č. 2,11
Kanalizačná prípojka  0,45

Spolu za Vonkajšie úpravy 2,56
Spolu VŠH 1 714,00

Zaokrúhlená VŠH spolu 1 710,00

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  1 710,00 €
Slovom: Jedentisícsedemstodesať Eur

3. MIMORIADNE RIZIKÁ

· Záložné právo V-1020/2007 z 5.4.2007 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO:31 320 155 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na nadstavbu - dvojbytovka so
súp.č.13 na parc.č.3078/24, číslo:Z 10323-07,

· Právo vecného bremena v zmysle § 23 zák.182/93 vyznačené na LV 1433, parc.č.3078/24,3078/28
u parc.č.3078/24 len nadstavba, pozemok na LV č.1433

· Predmetom ohodnotenia sú nehnuteľnosti zapísané v liste vlastníctva č. 1553 a LV č. 1433 katastrálne územie 
Kameničná. Hodnotený pozemok je v LV 1433 klasifikované ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 644 m2 
- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, Vlastník pozemku nie je 
vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku.

V ................   dňa 30.9.2015 Ing. Marta Pálová
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IV. PRÍLOHY
· 1. Objednávka zo dňa 20.6.2015 - advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
· 2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.1553, k.ú.Kameničná vytvorený cez katastrálny 

portál dňa 22.06.2015
· 3. Kópia z katastrálnej mapy - vytvorený cez katastrálny portál dňa 22.06.2015
· 4. Schematický pôdorys rodinného domu - so zameranými hodnotami na miestnej obhliadke
· 5. Fotodokumentácia súčasného stavu z  miestnej obhliadky zo dňa 24.06.2015
· 6. Mapa okolia
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo - a odvetvie oceňovanie 
nehnuteľností, pozemné stavby.
Evidenčné číslo znalca 914790.  
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 071/2015 znaleckého denníka č.1
 
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 2015071-Z


