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I. ÚVODNÁ ČASŤ
1. Úloha znalca:
 - stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu súp.č. 258 na parc.č.2053/10 s príslušenstvom a 
pozemkov parc.č. 2053/16, 2053/17  zapísané na LV č. 92 - v kat. území Modrany -  ako podklad k 
dobrovoľnej dražbe.

2. Dátum vyžiadania posudku:                                                                                              20.6.2015
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok:                                                                      2.7.2015
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:                                            júl.2015

5. Podklady na vypracovanie posudku:        
5.1 Dodané zadávateľom: 

· Objednávka č. 79/2015 zo dňa 20.06.2015
· Odborné posúdenie P-07990-06-11 - Consumer Finance Holding,a.s., Kežmarok

5.2 Získané znalcom:
· Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.92, k.ú. Modrany, vytvorený cez katastrálny 

portál dňa 01.07.2015
· Kópia z katastrálnej mapy - vytvorený cez katastrálny portál dňa 01.07.2015
· Schematický pôdorys rodinného domu - so zameranými hodnotami na miestnej obhliadke
· Fotodokumentácia súčasného stavu z  miestnej obhliadky zo dňa 02.07.2015

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 nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 92 v  k.ú. Modrany, okres 
Komárno, rodinný dom súp. číslom 258 postavený na parc.č. 2053/10 s príslušenstvom 

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 
obci Modranya 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, ktorý 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 II.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.92  zo dňa 010.07.2015 v k.ú. Modrany. V 
popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2382/2015
A. Majetková podstata .       
Parcely registra "C"

· parc.č. 2053/10 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 507 m2 pozemok, na ktorom je postavená bytová 
budova označená súpisným číslom 

· parc.č. 2053/17 - záhrady vo výmere 458 m2 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v 
záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné 
poľnohospodárske plodiny

· parc.č. 2053/16 - vinice - Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na 
ktorom bol vinič dočasne odstránený.

Stavby
· rodinný dom súp.č. 258 na parc.č. 2053/10

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby: 
· Vlastník 1: BÓSZA Ondrej r. Bósza, Rákócziho 228/3, Komárno, SR, dat.nar.: 29.11.1945
· Spoluvlastnícky podiel: 1/3
· Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 14.3.2011, P1-

939/11 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31320155 
formou dobrovoľnej dražby na 'C'parc.č. 2053/10, 2053/16, 2053/17 a na rodinný dom s.č. 258 na parc.č. 2053/10 na 
podiel 1/3 vlastníka Bósza Ondrej r. Bósza nar. 29.11.1945.

· Titul nadobudnutia: D 882/66 - pol. 18/67 , D 1540/95 , Z-1026/96 - pol. 87/96
Osved.č. N 328/99 , Z-3007/99

http://www.usz.sk
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Čiast. zrušenie zál.práva V-3568/06, Z-394/2007
· Vlastník 2: BÓSZA Štefan r. Bósza, Modrany, č. 491, SR, dat.nar.: 15.04.1950
· Spoluvlastnícky podiel: 1/3
· Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 14.3.2011, P1-

939/11 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31320155 
formou dobrovoľnej dražby na 'C'parc.č. 2053/10, 2053/16, 2053/17 a na rodinný dom s.č. 258 na parc.č. 2053/10 na 
podiel 1/3 vlastníka Bósza Štefan r. Bósza nar. 15.04.1950.

· Titul nadobudnutia: D 882/66 - pol. 18/67 , D 1540/95 , Z-1026/96 - pol. 87/96
Osved.č. N 328/99 , Z-3007/99
Čiast. zrušenie zál.práva V-3568/06, Z-394/2007

· Vlastník 3: BÓSZA Zoltán r. Bósza, Sústružnícka 1370/7, Komárno, SR, dat.nar.: 08.07.1958
· Spoluvlastnícky podiel: 1/3
· Poznámka: Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 14.3.2011, P1-

939/11 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:31320155 
formou dobrovoľnej dražby na 'C'parc.č. 2053/10, 2053/16, 2053/17 a na rodinný dom s.č. 258 na parc.č. 2053/10 na 
podiel 1/3 vlastníka Bósza Zoltán r. Bósza nar. 8.7.1957.

· Titul nadobudnutia: D 882/66 - pol. 18/67 , D 1540/95 , Z-1026/96 - pol. 87/96
Osved.č. N 328/99 , Z-3007/99
Čiast. zrušenie zál.práva V-3568/06, Z-394/2007
C. Ťarchy: 
Záložné právo V-3568/06, č. Z-07990-06 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155 so sídlom
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, na parc.č.2053/10, 2053/16,
2053/17 a na rodinný dom so s. č 258 na parc.č.2053/10 - v. z. 94/06, 17/07
Záložné právo V-3250/07 z 15.8.2007, č. Z-13109-07 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, na parc.č.2053/10,
2053/16, 2053/17 a na rodinný dom so s. č 258 na parc.č.2053/10.
Iné údaje: Geom.plán č.35974672-173/06.

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 02.07.2015 za účasti vlastníka nehnuteľnosti - Bósza 
Štefan.
Zameranie vykonané dňa 02.07.2015 - laserovým meracím prístrojom  zn. BOSCH - DLE 70 Professional.
Doklad o veku stavby bola predložená. 
Foto dokumentácia súčasného stavu vyhotovená znalcom dňa 02.07.2015

d) Technická dokumentácia:
K ohodnocovaniu rodinného domu nebol predložený projekt stavby  
Skutkový stav je totožný s údajmi geometrického plánu zo dňa 2.7.2015
Skutkový stav bol zistený meraním, bol porovnaný s katastrálnou mapou, pôdorysný nákres tvorí prílohu znaleckého 
posudku. 
Skutkové rozmery RD potrebné pre výpočet jeho východiskovej a technickej hodnoty sú uvedené v pôdorysných 
nákresoch RD v prílohovej časti znaleckého posudku.
Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

e) Údaje katastra nehnuteľností:
Poskytnuté a  znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. 
Kópia z katastrálnej mapy nie je v súlade so skutkovým stavom.
Prístupová komunikácia k RD je z predu cez pozemok p.č. 2058, k.ú. Modrany,  -  po  spevnenej komunikácie  -  
pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia - 
· - parc.č. 2053/10, 2053/16, 2053/17 - kat.ú. Modrany - 
· - Rodinný  dom na parc.č. 2053/10, súp.č. 258
· - plot na parc.č. 2053/10

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
Neboli zistené.
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2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 RODINNÉ DOMY

2.1.1 Rodinný dom: Rodinný dom k.ú.Modrany, parc.č.2053/10, súp.č.258

POPIS STAVBY

Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty , za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou 
výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný 
pomocou rozpočtových ukazovateľov podľa verejne publikovaných katalógov určených ministerstvom , ktorým je aj 
použitá Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydaná ÚSI ŽU v Žiline v roku 2001. Jednotková 
hodnota sa preskúmateľným spôsobom upraví podľa jednotlivých charakteristík hodnoteného objektu ( výška podlažia , 
plocha podlažia , vybavenosť objektu , konštrukčno - materiálová charakteristika     a pod. ) a prepočíta sa do cenovej 
úrovne k termínu , ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie. Pri výpočte budú použité indexy cien stavebných prác na 
precenenie rozpočtov do cenovej úrovne IV. štvrťrok 2011 spracované pomocou indexov cien stavebných prác ŠÚ SR 
podľa klasifikácie stavieb.

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebovania.

Ohodnocuje sa  rodinný dom súp.č. 258 v k.ú. Modrany ktorý sa nachádza v zastavanom území obce na pozenku s 
parc.č, 2053/10 - stavba  daný do užívania v roku 1956  - na základe čestného vyhlásenua majiteľa nehnuteľnosti.
Situovaný je v uličnej zástavbe rodinných domov v mierne rovinatom teréne.  Jedná sa o samostatne stojací RD s 
jedným nadzemným podlažím.
Stavba konštrukčne predstavuje homogénny celok, murovaný,  v danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod 
vody - RD nie je napojený, má vlastnú studňu) verejný rozvod plynu  a na elektrické rozvody - podzemné napojenie 
elektromer je umiestnený v skrinke na osadaenej v uličnom oplotení. Nie je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu - 
RD je odkanalizovaný do vlastnej izolovanej žumpy.
Pozemok je oplotený zo všetkých strán. 
Rodinný rok je od roku 2012 neobývaný - bez údržby - a v roku 2013 ( v júni) požiar zničil značnú časť konštrukcie 
- časť stropnej konštrukcie a strechy v zadnej časti RD.
Rodinný dom dispozične pozostáva :
Prízemie: denná miestnosť, 3x izba, kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC, komora.
Vstup na prízemie objektu je možný cez bočné vstupné dvera a zo zadnej časti cez zadné vstupné dvere zo strany dvora.
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Prístup k ohodnocovanej obytnej stavbe je možný po miestnej komunikácii obce po spevnenej asfaltovej ceste.

Vek stavby a jeho technický stav 
RD súp.č. 258 bol postavený na základe a daný do užívania na základe vyhlásenia majitela v roku 1956, potom v roku 
cca 2000 bol čiastočne rekonštruovaný. Na základe týchto podkladov a zístení stanovujem dátum začatia užívania RD od 
roku 1956, čomu zodpovedá aj aj konštrukčné vyhotovenie RD ako i použité materiály.
Rodinný rok je od roku 2012 neobývaný - bez údržby - a v roku 2013 ( v júni) požiar zničil značnú časť konštrukcie - 
časť stropnej konštrukcie a strechy v zadnej časti RD.
Prvky dlhodobej životnosti vykazujú technické poruchy, prvky krátkodobej životnosti sú vo veľmi zlom technickom stave, 
bez údržby. Celkovú životnosť RD stanovujem na základe jeho konštrukčno-materiálového vyhotovenia, veku a 
technického stavu odborným odhadom na 80 rokov.

Technický popis skutočného vyhotovenia   
Základy - betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti
Zvislé nosné konštrukcie - obvodové murivo RD je  murované z pôrobetónových tvárníc hrúbky 380mm, 

vnútorné osné murivo je   murované z tehál pálených hrúbky 300mm.
Priečky -  sú murované z tehál Cdm hrúbky 150mm a z pálených tehál hrúbky 100mm.
Vodorovné nosné konštrukcie -  nad prízemý domu je s rovným podhľadom drevený trámový strop - časť 

zhorená.  
Strecha - je drevená sedlová, konštrukciu strechy tvorý drevený hambálkový krov. Krytinu strechy tvorí 

keramická krytina jednodrážková - časť horená
Úprava vonkajších povrchov -  striekaný brizolit.
Vnútorné úpravy povrchov - sú  klasické viacvrstvové vápeno-cementiové jadrové s pohľadovou plochou z 

vápennej hladkej omietky  - poškodedné.
Výplne otvorov -  okná sú klasické drevené dvojité. Dvere sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní  - 

vchodové dvere drevené ôpoškodené, ostatné drevené poškodené. 
Podlahy -V kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Nášlapné vrstvy podláh obytných miestností na prízemí 

veľkoplošné drevené podlahy, v ostatných miestnostiach prízemia  je v prevažnej miere keramická 
dlažba - poškodené.

Vykurovanie - už dlhé roky nevykurovaný RD.
Vnútorné rozvody:
- vodovod - rozvody studenej a teplej vody z plastového potrubia - poškodené 
- kanalizácia - zvody a rozvody kanalizácie sú z plastových rúr DN 110 mm, kanalizácia je vyústená do 

vlastnej izolovanej žumpy.
- elektroinštalácia - v RD bol realizovaný svetelný a motorický rozvod el. prúdu  El. rozvádzač na prízemí je s 

automat. istením - RD je odpojený od el. úprúdu
Vnútorné vybavenie
- kúpeľňa  - batérie odmontované,  umývadlo a vaňa poškodená, splachovací záchod poškodený  
- kuchyňa  - bez zariaďovacích predmetov

Stavba je poškodená - pôsobené požiarom - vo výpočte v časti dokončenosť je zadávaná percento úplnosti 
posudzovsanej konštrukcie.

 
Na základe miestnej obhliadky možno konštatovať, že rodinný dom  je  v zlom technickom stave – 
neposkytuje ani bežný štandard bývania.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové
KS: 111 0 Jednobytové budovy
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MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie Začiatok 
užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP

1. NP 1956 10,60*10,50+3,65*7,45 138,49 120/138,49=0,866

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 Dokon. Výsled.
2 Základy

2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou 960 100 960,0
4 Murivo

4.2.c murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej 
hrúbke nad 40 do 50cm 940 100 940,0

5 Deliace konštrukcie
5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 100 160,0

6 Vnútorné omietky
6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 100 400,0

7 Stropy
7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 20 152,0

8 Krovy
8.2 väznicové valbové, stanové 625 50 312,5

10 Krytiny strechy na krove
10.2.c pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové 535 50 267,5

14. Fasádne omietky
14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 2/3 220 100 220

17 Dvere
17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva 530 50 265,0

18 Okná
18.2 dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. 
zasklením 250 90 225,0

20 Okenice a vonkajšie rolety
20.2 plastové 105 70 73,5

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety 
(drevené, laminátové) 355 70 248,5

23 Dlažby a podlahy ost. miestností
23.2 keramické dlažby 150 50 75,0

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)
25.2 svetelná 155 20 31,0

30 Rozvod vody
30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho 
zdroja 55 30 16,5

31 Inštalácia plynu
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31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 20 7,0
Spolu 6235   4353,5

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika
33.2 plastové  a azbestocementové potrubie (2 ks) 20 30 6,0

37 Vnútorné vybavenie
37.1 vaňa liatinová (1 ks) 40 35 14,0

39 Záchod
39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 35 8,8

45 Elektrický rozvádzač
45.2 s poistkami (1 ks) 145 50 72,5

Spolu 230   101,3

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 
dokončeného podlažia

Výpočet RU na m2 ZP 
nedokončeného podlažia

Hodnota RU 
dokončeného 

podlažia [€/m2]

Hodnota RU 
nedokončeného 
podlažia [€/m2]

1. NP (6235 + 230 * 
0,866)/30,1260

(4353,5 + 101,3 * 
0,866)/30,1260 213,58 147,42

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%]
1. NP 1956 59 21 80 73,75 26,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota 213,58 €/m2*138,49 m2*2,281*0,95 64 095,55
Východisková hodnota 
nedokončeného podlažia 147,42 €/m2*138,49 m2*2,281*0,95 44 240,88

Technická hodnota 26,25% z 44 240,88 11 613,23

Dokončenosť stavby: (44 240,88€ / 64 095,55€) * 100 % = 69,02 %

2.2 PRÍSLUŠENSTVO

2.2.1 Plot: Oplotenie predné uličné
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Predmetom ohodnotenia je oplotenie situované na hranici pozemku parc.č. 2053/10.
Základy sú vyhotovené iba pod betónovými resp. oceľovými stľpikmi. Uličné oplotenie tvorí plechová brána a 
bránka.
Oplotenie bolo postavené v roku 1972. Celkovú životnosť oplotenia stanovujem na základe konštrukčno-
materiálového vyhotovenia, technického stavu a veku - odborným odhadom na 30 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 2 Oplotenie
KS: 2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ
2. Podmurovka:

  betónová monolitická alebo prefabrikovaná 16,00m 926 30,74 €/m
Spolu: 30,74 €/m

3. Výplň plotu:

  z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 24,00m2 435 14,44 €/m
4. Plotové vráta:

  a) plechové plné 1 ks 7435 246,80 €/ks
5. Plotové vrátka:

  a) plechové plné 1 ks 4050 134,44 €/ks
  d) drevené tesárske 1 ks 1100 36,51 €/ks

Dĺžka plotu:   16 m
Pohľadová plocha výplne:   16*1,5 = 24,00 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 [%]
Oplotenie predné uličné 1972 43 7 50 86,00 14,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota (16,00m * 30,74 €/m + 24,00m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 246,80 
€/ks + 1ks * 134,44 €/ks + 1ks * 36,51 €/ks) * 2,281 * 0,95 2 722,01

Technická hodnota 14,00 % z 2 722,01 € 381,08

2.2.2 Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka. 

Kanalizačná prípojka bola vybudovaná  z polypropylénového potrubia DN 110 mm v celkovej dĺžke 7,00 m od 
domu po žumpu - odvádza splaškové vody z objektu.
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Celkovú životnosť kanalizačnej prípojky stanovujem na základe konštrukčno-materiálového vyhotovenia, 
technického stavu a veku - odborným odhadom na 50 rokov.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod:  2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové
Položka:  2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm
Kód KS:  2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  530/30,1260 = 17,59 €/bm
Počet merných jednotiek:  7,00 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,281
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95
Dokončenosť: 90 %

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%]
Kanalizačná prípojka. 1967 48 7 55 87,27 12,73

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota 
dokončenej stavby 7 bm * 17,59 €/bm * 2,281 * 0,95 266,82

Východisková hodnota 7 bm * 17,59 €/bm * 2,281 * 0,95 * 90/100 240,13
Technická hodnota 12,73 % z 240,13 € 30,57

Dokončenosť stavby: (240,13 / 266,82) * 100% = 90,00%

2.2.3 Vonkajšia úprava: Žumpa na parc.č.2053/10

Splaškové vody sú odvádzané do železobetónovej izolovanej žumpy s oceľovým poklopom, daždové vody sú 
odvádzané voľne na terén. 
Železobetónová žumpa bola vybudovaná v roku 1956 na pozemku č.2053/10 o celkovej výmere 5 m3. 
Prístup k nej  k pravidelnému vyprázdňovaniu je priamo z ulice.
Celkovú životnosť kanalizačnej prípojky stanovujem na základe konštrukčno-materiálového vyhotovenia, 
technického stavu a veku - odborným odhadom na 60 rokov.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod:  2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)
Kód KS:  2223 Miestne kanalizácie
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP
Počet merných jednotiek:  5 m3 OP
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 [%]
Žumpa na parc.č.2053/10 1956 59 1 60 98,33 1,67

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota 5 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,281 * 0,95 1 168,85
Technická hodnota 1,67 % z 1 168,85 € 19,52

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

Rodinný dom k.ú.Modrany, parc.č.2053/10, súp.č.258 44 240,88 11 613,23
Oplotenie predné uličné 2 722,01 381,08
Vonkajšie úpravy

Kanalizačná prípojka. 240,13 30,57
Žumpa na parc.č.2053/10 1 168,85 19,52

Celkom za Vonkajšie úpravy 1 408,98 50,09
Celkom: 48 371,87 12 044,40

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

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 
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3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE

k.ú. Modrany 258.

a) Analýza polohy nehnuteľností:  

Obec Modrany leží v južnej časti okresu Komárno v Podunajskej nížine.  Celý kataster obce má  mierne 
rovinatý charakter - stred obce je vo výške 114m n.m. na rozlohe 5786 ha. Vzdialenosť od okresného mesta 
je cca 22 km, od mesta Štúrovo cca 39 km. obec má dobré autobuové spojenie predovšetkým s okresným 
mestom.
Počet obyvateľov cca 1400. 
Ide o pozemky situované  v zastavanom území obce Modrany. Okolitú zástavbu tvoria výlučne rodinné domy 
max. s dvomi nadzemnými podlažiami s individuálne udržiavanými dvormi a záhradami, v cestných 
komunikáciách so spevneným povrchom sú vybudované inžinierske siete (rozvod vody, plynu a elektriny), 
kanalizácia je riešená do individuálne vybudovaných žúmp. Zástavka autobusovej dopravy je do 10 min.
V okolí sa nenachádzajú žiadne prevádzky ani zdroje znečistenia životného prostredia, ktoré by vplývali na 
kvalitu životného prostredia.
Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v obytnej zóne zastavaného územia obce Modrany, v strede obce. 
Občianske vybavenie v obci : obecný úrad, obecná polícia, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, banka, 
materská škola,  a základná škola, sociálne zariadenia, základná sieť obchodov a služieb, kultúrne stredisko, 
a športové zariadenia. V bezprostrednom okolí sa nachádza prevažne zástavba objektov na bývanie. V danej 
lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, uličný rozvod elektrickej energie, zemného plynu, a 
káblovej TV, telefónnu sieť. Nie je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. Prístup je po spevnenej 
verejnej asfaltovej komunikácie. 

Prístup k pozemku k rodinnému domu je dobrý -  po spevnenej asfaltovej komunikácii pešo, automobilovou (osobnou aj 
nákladnou) dopravou a tiež vzdialenosť k autobusovej zastávke je vyhovujúca.
Doprava je autobusová.    

Predmetom ohodnotenia je pozemok na  parc.č. 2053/10, 2053/16, 2053/17 zapísaného v liste vlastníctva č. 92  -  
katastrálne územie Modrany. Hodnotený pozemok je klasifikované ako zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice. 
Jedná sa o samostatne stojací RD s dvorom, predzáhradkou a s ďalším zázemím, s dobrým dispozičným riešením. RD je 
situovaný tak, že orientícia obytných miestností je v prevažnej miere na JV-JZ 
Na pozemku s parc.č. 2053/10 je vybudovaný rodionný dom, ktorý v roku 2013 bol čiastočne zhorený  -  a od tohto roku 
RD je nedotknutom stave. 
Lokalitu z hľadiska umiestnenia možno hodnotiť ako dobrú v obytnej zóne, medzi ostatnými rodinnými stavbami so 
štandardným vybavením a pre dané funkčné využitie - bývanie - teda vhodnú.  
Lokalita sa zaraďuje do  - mimo hlavných ulíc, do centra obce cca 500 m 
Orientácia obytných miestností je vyhovujúca (juhovýchod - juh)
Skladba obyvateľstva v mieste stavby - malá hustota.
Možnosti zmeny v zástavbe - bez zmeny.
Možnosti ďalšieho rozšírenia - áno. 
Nehnuteľnosť je bez výnosu
Pracovné možnosti v meste sú obmedzené.
Realitný trh je v oceňovanej časti obce - dopyt v porovnaní s ponukou je nižší  (vzhľadom na súčasný trh s 
nehnuteľnosťami v danej lokalite).
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Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie. 

b) Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť je v súčasnej dobe nie je využívaná na účel zriadenia - na bývanie,  jej využitie  je spojené s rizikom - 
technický stav RD je nevyhovujúci.
Iné využitie sa nedá predpokladať.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:
Riziká spojené s plným využívaním hodnoteného pozemku boli v čase obhliadky nasledovné: - Nehnuteľnosť  po 
technickej stránke nie je schopná plniť účel na ktorý bola určená  - zhorený dom bez údržby, odpojený od el. energie od 
vodovodu a plynovodu.

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 obci Modrany.

Porovnaním s cenami rodinných domov 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 0,28

Východiskový koeficient polohovej diferenciácie bol stanovený pre obec Modrany vzhľadom na okolité územie, 
situovavanie domu v obci a sohľadom na kúpnu silu obyvateľstva zaujímajúcu o kúpu nehnuteľnosti.
Pri určení koeficientu vyjadrujúceho vplyv polohy - boli zohľadnené všetky faktory majúce vplyv na predajnosť 
hodnotenej nehnuteľnosti a váhy podľa Metodiky ÚSI ŽU. Taktiež boli zohľadnené ponuky realitných kancelárií na 
ôpredaj obdobných rodinných domov v danej lokalite.
Vzhľadom na polohu a typ nehnuteľnosti, jej celkový technický stav  a dopytu po nehnuteľnostiach podobného typu v 
danej lokalite v tomto čase, je vo výpočte uvažované s východiskvým koeficientom polohvej diferenciácie vo výške 0,28, 
ktorý optimálne odzrkadľuje súčasný stav dopytu po porovnateľných nehnuteľnostiach v tejto lokalite.
  
Zdôvodnenie jednotlivých faktorov a ich hodnotenie je uvedené v tabuľke.

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,28

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda Výpočet Hodnota

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,280 + 0,560) 0,840
II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,560
III. trieda Priemerný koeficient 0,280
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,154
V. trieda III. trieda - 90 % = (0,280 - 0,252) 0,028

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis Trieda kPDI
Váha

vI

Výsledok
kPDI*vI

1 Trh s nehnuteľnosťami
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,154 13 2,00

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0,280 30 8,40

3 Súčasný technický stav nehnuteľností
nehnuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu, V. 0,028 8 0,22
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rekonštrukciu
4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti

objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 0,840 7 5,88
5 Príslušenstvo nehnuteľnosti

znižujúce cenu nehnuteľnosti - je potrebné ho odstrániť V. 0,028 6 0,17
6 Typ nehnuteľnosti

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

III. 0,280 10 2,80

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 
minút, nezamestnanosť do 20 % IV. 0,154 9 1,39

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby
malá hustota obyvateľstva I. 0,840 6 5,04

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná III. 0,280 5 1,40

10 Konfigurácia terénu
južný svah o sklone 5% -  25% II. 0,560 6 3,36

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do 
žumpy III. 0,280 7 1,96

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti
železnica, alebo autobus IV. 0,154 7 1,08

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

obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, 
kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné 
služby

III. 0,280 10 2,80

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,280 8 2,24

15 Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby

bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,560 9 5,04

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

bez zmeny III. 0,280 8 2,24
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia

rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej 
zástavby IV. 0,154 7 1,08

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností
nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,028 4 0,11

19 Názor znalca
priemerná nehnuteľnosť III. 0,280 20 5,60

Spolu 180 52,81

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov Výpočet Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 52,81/ 180 0,293
Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 12 044,40 € * 0,293 3 529,01 €
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3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

3.2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  Pozemok k.ú Modrany, LV č.92 - zastavaná plocha
POPIS

Obec Modrany leží v severnej časti okresu Komárno v Podunajskej nížine. . Celý kataster obce má  mierne rovinatý 
charakter - stred obce je vo výške 114m n.m. na rozlohe 5786 ha. Vzdialenosť od okresného mesta je cca 22 km, od 
mesta Štúrovo cca 39 km. obec má dobré autobuové spojenie predovšetkým s okresným mestom.
Počet obyvateľov cca 1400. 
Ide o pozemky situované  v zastavanom území obce Modrany. Okolitú zástavbu tvoria výlučne rodinné domy max. s 
dvomi nadzemnými podlažiami s individuálne udržiavanými dvormi a záhradami, v cestných komunikáciách so 
spevneným povrchom sú vybudované inžinierske siete (rozvod vody, plynu a elektriny), kanalizácia je riešená do 
individuálne vybudovaných žúmp. Zástavka autobusovej dopravy je do 10 min.
V okolí sa nenachádzajú žiadne prevádzky ani zdroje znečistenia životného prostredia, ktoré by vplývali na kvalitu 
životného prostredia.
Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v obytnej zóne zastavaného územia obce Modrany na okraji obce. 
Obec si dodnes zachovala prevažne poľnohospodársky ráz, ale zaujímavá história, množstvo kultúrnych 
pamiatok a ľudové tradície sú dobrým predpokladom pre rozvoj vidieckej turistiky. 
Charakteristika prostredia: Ide o pozemky situované  v zastavanom území obce Modrany. Okolitú 
zástavbu tvoria výlučne rodinné domy max. s dvomi nadzemnými podlažiami s individuálne udržiavanými 
dvormi a záhradami, v cestných komunikáciách so spevneným povrchom sú vybudované inžinierske siete 
(rozvod vody, plynu a elektriny), kanalizácia je riešená do individuálne vybudovaných žúmp. Zástavka 
autobusovej dopravy je do 10 min.
V okolí sa nenachádzajú žiadne prevádzky ani zdroje znečistenia životného prostredia, ktoré by vplývali na 
kvalitu životného prostredia.
Lokalitu z hľadiska umiestnenia možno hodnotiť ako dobrú v obytnej zóne, medzi ostatnými bytovými stavbami, a pre 
dané funkčné využitie teda vhodnú. 
Pre správne ohodnotenie pozemku je nutný citlivý prístup k posúdeniu koeficientu redukujúcich faktorov a povyšujúcich 
faktorov. Pre určenie koeficientov je nutné sa zamerať na rozhodujúce skutočnosti podhľadu na hodnotu pozemku. 
Hlavným a východzím merítkom pre stanovenie všeobecnej hodnoty konkrétneho pozemku sú skutočné nákupné ceny 
porovnateľných pozemkov v dotknutej lokalite a v čase stanovovania VŠH.
 V danej lokalite neboli zistené žiadne pozitívne ani negatívne vplyvy okolia, ktoré by mali vplyv na všeoibecnú hodnotu 
pozemku.
Zdôvodnenie východiskovej hodnoty pozemkov:
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Pozemok sa nachádza v okrese Komárno v obci Modrany. Preto v zmysle platnej vyhlášky 
stanovujem východiskovú  jednotkovú hodnotu pozemku ako pre obce do 5 000 obyvateľov .

Zdôvodnenie výpočtu koeficientov polohovej difedrenciácie pozemkov:
· koeficient všeobecnej situácie -  stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov
· koeficient intenzity využitia - rodinné domy so štandardným vybavením
· koeficient dopravných vzťahov - pozemky na okraji miest a obce so autobusovou zastávkou.
· úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min)
· koeficient obchodnej a priemyselnej polohy - obytná poloha
· koeficient technickej infraštruktúry pozemku - dobrá vybavenosť
· koeficient povyšujúcich faktorov - nevyskytuje sa
· koeficient redukujúcich faktorov - nevyskytuje sa

Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera [m2]

2053/10 zastavané plochy a nádvoria 507 507,00 1/1 507,00

Obec:    Modrany
Východisková hodnota: VHMJ = 3,32 €/m2

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu
kS

koeficient všeobecnej 
situácie

3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a 
poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 0,90

kV
koeficient intenzity využitia

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové 
domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným 
technickým vybavením

1,00

kD
koeficient dopravných 

vzťahov
4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou 
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta 1,00

kP
koeficient obchodnej a 
priemyselnej polohy

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,00

kI
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku
3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 1,20

kZ
koeficient povyšujúcich 

faktorov
1. nevyskytuje sa 1,00

kR
koeficient redukujúcich 

faktorov
1. nevyskytuje sa 1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,00 * 
1,00 1,0800

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,0800 3,59 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 507,00 m2 * 3,59 €/m2 1 820,13 €
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3.2.1.1.2 Identifikácia pozemku:  Pozemok k.ú Modrany, LV č.92 - vinice

Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera [m2]

2053/16 vinica 252 252,00 1/1 252,00

Obec:    Modrany
Východisková hodnota: VHMJ = 3,32 €/m2

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu
kS

koeficient všeobecnej 
situácie

2. poľnohospodárske oblasti značne vzdialené od obcí 0,70

kV
koeficient intenzity využitia

1. veľmi malé využitie, 2-podlažné súkromné rekreačné domčeky, 2 – 3-
podlažné stavby rodinných domov s podštandardným vybavením, 
nepodpivničené, nízke nebytové stavby nevyužívané alebo s malým využitím, 
poľnohospodárske stavby bez využitia, bez zástavby v širšom okolí

0,90

kD
koeficient dopravných 

vzťahov

1. pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia hromadnej dopravy, 
cesty bez dokončovacích prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo 
mesta v trvaní viac ako 30 min.

0,80

kP
koeficient obchodnej a 
priemyselnej polohy

5. poľnohospodárska poloha 0,90

kI
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku
1. bez tech. infraštruktúry (vlastné zdroje) 1,00

kZ
koeficient povyšujúcich 

faktorov
1. nevyskytuje sa 1,00

kR
koeficient redukujúcich 

faktorov
1. nevyskytuje sa 1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,70 * 0,90 * 0,80 * 0,90 * 1,00 * 1,00 * 
1,00 0,4536

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 0,4536 1,51 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 252,00 m2 * 1,51 €/m2 380,52 €

3.2.1.1.3 Identifikácia pozemku:  Pozemok k.ú Modrany, LV č.92 - záhrada

Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera [m2]

2053/17 záhrada 458 458,00 1/1 458,00

Obec:    Modrany
Východisková hodnota: VHMJ = 3,32 €/m2

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu
kS 3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a 0,90
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koeficient všeobecnej 
situácie

poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov

kV
koeficient intenzity využitia

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové 
domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným 
technickým vybavením

1,00

kD
koeficient dopravných 

vzťahov
4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou 
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta 1,00

kP
koeficient obchodnej a 
priemyselnej polohy

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20

kI
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku
3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 1,30

kZ
koeficient povyšujúcich 

faktorov
1. nevyskytuje sa 1,00

kR
koeficient redukujúcich 

faktorov
1. nevyskytuje sa 1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,30 * 1,00 * 
1,00 1,4040

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,4040 4,66 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 458,00 m2 * 4,66 €/m2 2 134,28 €
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III. ZÁVER

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia:
Stavby:
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 3 529,01 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 4 334,93 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota [€]
Stavby
Rodinný dom k.ú.Modrany, parc.č.2053/10, súp.č.258 3 402,68
Oplotenie predné uličné 111,66
Vonkajšie úpravy

Kanalizačná prípojka. 8,96
Žumpa na parc.č.2053/10 5,72

Spolu za Vonkajšie úpravy 14,68
Spolu stavby 3 529,01
Pozemky

Pozemok k.ú Modrany, LV č.92 - zastavaná plocha - parc. č. 2053/10  (507 m2) 1 820,13
Pozemok k.ú Modrany, LV č.92 - vinice - parc. č. 2053/16  (252 m2) 380,52
Pozemok k.ú Modrany, LV č.92 - záhrada - parc. č. 2053/17  (458 m2) 2 134,28

Spolu pozemky (1 217,00 m2) 4 334,93
Spolu VŠH 7 863,94

Zaokrúhlená VŠH spolu 7 900,00

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  7 900,00 €
Slovom: Sedemtisícdeväťsto Eur

3. MIMORIADNE RIZIKÁ

Záložné právo V-3568/06, č. Z-07990-06 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155 so sídlom
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, na parc.č.2053/10, 2053/16,
2053/17 a na rodinný dom so s. č 258 na parc.č.2053/10 - v. z. 94/06, 17/07
Záložné právo V-3250/07 z 15.8.2007, č. Z-13109-07 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., IČO:31320155
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, na parc.č.2053/10,
2053/16, 2053/17 a na rodinný dom so s. č 258 na parc.č.2053/10.
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V Komárne   dňa 30.9.2015 Ing. Marta Pálová
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IV. PRÍLOHY
1. Objednávka č. 079/2015 zo dňa 20.06.2015 - - advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.92 k.ú.Modrany, vytvorený cez katastrálny portál dňa 
01.07.2015
3.  Kópia z katastrálnej mapy - vytvorený cez katastrálny portál dňa 01.07.2015 
4. Schematický pôdorys rodinného domu - so zameranými hodnotami na miestnej obhliadke
5. Fotodokumentácia súčasného stavu z  miestnej obhliadky zo dňa 02.07.2015
6. Mapa okolia
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Fotodokumentácia - dňa 2.7.2015
Rodinný dom k.ú. Modrany, súp.č. 258 na parc.č. 2053/10

 
uličný pohľad bočný pohľad z dvora

 
vchodové dvere izba

 
kúpeľňa Fotka č. 6

Fotodokumentácia - dňa 2.7.2015
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Rodinný dom k.ú. Modrany, súp.č. 258 na parc.č. 2053/10

         
Fotka č. 1 Fotka č. 2

           
Fotka č. 3 Fotka č. 4

              
Fotka č. 5 uličný plot

Fotodokumentácia - dňa 2.7.2015
Rodinný dom k.ú. Modrany, súp.č. 258 na parc.č. 2053/10
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Fotka č. 1 Fotka č. 2

            
zadný pohľad Fotka č. 4
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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 079/2015 znaleckého denníka č.1
 
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.2015079-Z


