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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca: 
Stanoviť odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností podľa Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov: Stanovenie všeobecnej hodnoty    apartmánového domu  súp.č. 
9426 s príslušenstvom na Bojnickej ulici 18 v Bratislave a pozemkami parc.č.4924/144, 4924/163, 4924/42 k.ú. 
Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III pre účel organizovania dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 
Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 
 
2. Dátum vyžiadania posudku:   
06.02. 2018 – dátum predloženia požiadavky na vypracovanie znaleckého posudku 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):   
11.02 2018 – dátum obhliadky nehnuteľnosti  
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  
18.02. 2018 –  dátum podania znaleckého posudku 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :  
 Objednávka  zadávateľa    zo  dňa 06.02.2018   
 Znalecký posudok  238/2014  z 21.7.2014 spracovaný Ing. Stanislavom Cákom 
 Prílohy k znaleckému posudku č. 238/2014  spracovaného Ing. Stanislavom Cákom 
       

5.2 Získané znalcom :  
 Zameranie a porovnanie skutkového stavu  priestorov  podľa dodaných podkladov 
 Situačné mapy hodnotenej nehnuteľnosti 
 Fotodokumentácia nehnuteľnosti 
 Výpis z listu vlastníctva č.10805 a LV č. 10916 k. ú. Rača vytvorený cez katastrálny portál dňa 06.02.2018 
 Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 06.02.2018 
 Miestne šetrenie spojené s obhliadkou nehnuteľností 
 Prieskum realitného trhu v mieste 
 
6. Použitý právny predpis: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška  
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení 
vyhlášky č. 626/2007 Z.z., vyhlášky č.605/2008 Z.z. a vyhlášky č.47/2009 Z.z. 
 
6. Použitý právny predpis: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška  
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení 
vyhlášky č. 626/2007 Z.z., vyhlášky č.605/2008 Z.z., vyhlášky č.47/2009 Z.z  a vyhlášky č. 213/2017. 
 
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  

• Zákon č. 93/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z.  

• Vyhláška č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.  

• Vyhláška č. 491/2004 Z.z o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre   

   znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  

• Vyhláška č. 400/2006 Z.z. ktorou   sa  mení a dopĺňa vyhláška č. 491/2004 Z.z o odmenách,  

   náhradách výdavkov a náhradách za  stratu času pre znalcov,  tlmočníkov  a prekladateľov 

•Vyhláška č. 500/2005 ktorou  sa mení a  dopĺňa vyhláška MS SR 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.  
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• Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita 2001  

• Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov od prof. Majdúcha  

• Zákon  č. 162/1995 Z.z.  o  katastri  nehnuteľností a  o  zápise  vlastníckych  a  iných  práv  k  

   nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon)  

• Zákon č. 173/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR š. 162/1995 Z.z.  
• Zákon č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení  

  neskorších predpisov  

• Zákon č. 40/1964 – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších  

   predpisov  

• Opatrenie ŠÚ SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb  

• Databáza rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov CENEKON 2010 Bratislava – softvér   
   HYPO,Kros Žilina. 
• Databáza rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov UNIKA Bratislava – softvér  
   HYPO,Kros Žilina. 
• Ilavský M.,Nič M.,Majdúch D.:Ohodnocovanie nehnuteľností, Mlpress Bratislava 2012,ISBN 978- 
   80-971021-0-4. 
• Zákon 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov  

• Indexy cien stavebných prác , www.reality.sk, www.trh.sk  

• STN 73 4055 Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov 
• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti   Slovenskej republiky  č. 213/2017 Z. z.  z 24. augusta 2017 ktorou   sa   
mení   vyhláška Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  č. 492/2004 Z. z.   o  stanovení všeobecnej  
hodnoty majetku v znení neskorších  predpisov  

  
8. Osobitné požiadavky objednávateľa: 
Zadávateľ znaleckého posudku v prípade, že majiteľ nehnuteľnosti odmietne sprístupniť nehnuteľnosť napriek 
zaslanej písomnej výzve, požaduje ohodnotiť nehnuteľnosť podľa ustanovenia § 12 odst. 3 zákona  č. 527/2002 
Z.z. v znení noviel, na základe  dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.  
 
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:   
Podklad za účelom výkonu záložného práva dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách v znení neskorších predpisov. 
 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy: 
Ohodnotenie je vykonané v súlade s Prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej 
hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb" vydanej ÚSI Žilinskou 
univerzitou v Žiline v roku 2001 pod ISBN 80-7100-827-3. 
 
Definícia pojmov 
 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom 
ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 
súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i 
opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnené neprimeranou pohnútkou.  
 
Východisková hodnota stavieb (VH) 
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. 
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Technická hodnota (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebovania. 
 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavby 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb je nevyhnutnou súčasťou procesu ohodnotenia, pri ktorej 
sú zisťované objemové a technické parametre, technický stav, miera dokončenia a pod. Technická hodnota je 
následne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie, prípadne 
vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou. 
 
Východisková hodnota stavieb je stanovená na báze rozpočtových ukazovateľov podľa vzťahu: 
 
  VH = M * (RU * kCU * kv * kZP * kVP * kK * kM)  (EUR) 
 
M - počet merných jednotiek, najčastejšie m3 obstavaného priestoru (budovy, haly), m2 zastavanej plochy 
(drobné stavby, ktoré tvoria príslušenstvo hlavných stavieb), m dĺžky (inžinierske siete), kus (špeciálne 
konštrukcie). 
RU - rozpočtový ukazovateľ. Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku 
porovnateľného objektu určená z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Použité sú 
rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). 
Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre 4. 
štvrťrok 2017. 
kCU - koeficient vyjadrujúci vývoj cien. Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a 
obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficienty sú určené 
pomocou verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných 
Štatistickým úradom SR po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok. K termínu ohodnotenia 
sú použité koeficienty platné k 4. štvrťroku 2017 
kv - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení 
porovnateľného a hodnoteného objektu. Určený je na báze cenových podielov jednotlivých konštrukcií a 
vybavení stavieb. 
kZP -  koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení 
závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnateľnej 
stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli. 
kVP - koeficient vplyvu výšky podlaží hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavenia  
závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a porovnateľnej 
stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli. 
kK - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky. Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti os použitého 
materiálu nosnej konštrukcie stavby. 
kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv. Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v samom mieste   
dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia staveniska a pod. 
 
Výpočet východiskovej hodnoty prevádzkovej budovy je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov 
publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Základná 
hodnota rozpočtového ukazovateľa za 1 m3 obstavaného priestoru budovy a následný výpočet je aplikovaný a 
prevedený podľa vyššie uvedenej Metodiky a programového vybavenia HYPO verzia 15.50- oceňovanie 
nehnuteľností firmy KROS s. r. o. Žilina. 
 
Technická hodnota  je vypočítaná podľa vzťahu: 
 

TH = TS * VH (EUR) 
                                                                                                     100 

 
TH - technická hodnota stavby (EUR) 
TS - technický stav stavby (%) 
VH - východisková hodnota stavby (EUR) 
Miera opotrebenia (O) stavieb je spravidla určená lineárnou metódou. 
Vek stavieb (V) je vypočítaný ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom 
nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Pri ohodnotení boli primárne použité údaje z kolaudačného 
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rozhodnutia, sekundárne iné údaje (potvrdenia prípadne odborný odhad podľa konštrukčno-materiálového 
vyhotovenia stavieb).  
Životnosť stavby (Z) je pri ohodnotení uvažovaná ako celková predpokladaná životnosť stavby v rokoch pri 
bežnej údržbe od jej vzniku až do plného zániku. Životnosť stavby je určená s prihliadnutím sa konštrukčno - 
materiálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu. Použité boli v praxi 
overené životnosti stavieb.  
 
Všeobecná hodnota stavieb 
Na stanovenie VŠH stavieb sa v znaleckej praxi používajú metódy: 
Metóda porovnávania 
Kombinovaná metóda (len pre stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu) 
Metóda polohovej diferenciácie 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie VŠH 
Pre výpočet VŠH je použitá metóda polohovej diferenciácie.  
Výnosová hodnota nie je počítaná, pretože použitie kombinovanej metódy na stanovenie VŠH vzhľadom  na 
získané informácie, keď  nie sú k dispozícii relevantné podklady potrebné k stanoveniu výnosu z prenájmu, by 
nezodpovedalo skutočnej hodnote. Znalcovi v uvedenej lokalite neboli poskytnuté údaje o nájomných sadzbách  
za  porovnateľné priestory. Všetky prípadne použité náklady  by boli len orientačné a nebolo by možné  určiť ani 
ich platiteľa, nakoľko  uvedené  podmienky sú súčasťou nájomných zmlúv a tie znalec k dispozícii nemá.   
Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou je vylúčená z dôvodu, nakoľko znalec nemal k  dispozícii 
relevantné podklady pre porovnanie pre danú lokalitu a typ stavby (nehnuteľnosti) a tieto ani nie sú verejne 

dostupné.  
 
Metóda polohovej diferenciácie pre stavby 
Táto metóda bola aplikovaná na prevádzkovú budovu, vychádza zo základného vzťahu: 
 

VŠHs = TH * kPD (EUR) 
 
TH - technická hodnota stavieb  
kPD - koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou a všeobecnou 
hodnotou (na úrovni s DPH) 
 
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike ÚSI Žilina. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľnosti, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné 
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých 
polohových kritérií (zatriedenie do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu skupinu nehnuteľností s rovnakými parametrami. Pri 
objektivizácii má každé kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu). 
Výpočet technickej hodnoty vychádza z jednotkovej hodnoty porovnateľného objektu z katalógu RU, resp. ako je 
vyššie uvedené podľa metodiky prenásobeného veľkosťou obstavaného priestoru budovy, koeficientom 
vyjadrujúcim vývoj cien (koeficient nárastu cien stavebných prác je podľa posledných známych zverejnených 
štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 4. štvrťrok 2017  k CU = 2,404), koeficientom vplyvu 
vybavenosti objektu, koeficientom koeficient vplyvu zastavanej plochy, koeficientom vplyvu výšky podlaží, 
koeficientom konštrukčno-materiálovej charakteristiky a koeficientom vyjadrujúcim územný vplyv.  
Opotrebenie zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku, predpokladanej 
životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby stavby a pod.  
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená upravením technickej hodnoty koeficientom polohovej 
diferenciácie vyjadrujúcim vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a 
čase. 
Ohodnotenie je vykonané  v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z.: 
 
Ohodnotenie predmetu dražby: 
(1) Dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik, jeho časť alebo kultúrnu pamiatku 3) alebo ak je vlastníkom predmetu dražby územný 
samosprávny celok  alebo  orgán štátnej správy, musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom, 
11a) ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov. Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v 
dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a upraví príslušným spôsobom odhad ceny. 
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(2) Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá ma predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po 
predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu 
dražby. 
 Doba obhliadky musí byť vo výzve ustanovená s prihliadnutím na charakter draženej veci, pri nehnuteľnosti 
spravidla tri týždne po odoslaní výzvy. 
(3) Ak osoba, ktorá ma predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, 
ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii. 
 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:         
 
Podľa listu vlastníctva č.10805, vytvorený cez katastrálny portál GKÚ, okres Bratislava III, Obec: BA-m.č. 
Rača,  k.ú. Rača  
 
A. Majetková podstata:   
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 
Parc. číslo     Výmera v m2     Druh pozemku             Spôsob využ. p.    Umiest. poz.    Právny vzťah  druh ch.n. 
                                                                                                                 
4924/144                   578           Zastavané plochy a                 18                            1          
                                                         nádvoria                                      
4924/163                 2383          Zastavané plochy a                  18                            1                                      
                                                         nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 
ČASŤ B:  VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY   
 
Por. číslo  Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia,                     spoluvlastnícky podiel 
rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 
 
Účastník právneho vzťahu:      Vlastník  
1 Incognito Production, s.r.o., Bojnická 18, Bratislava, PSČ 831 04, SR SR                                           1/1 
IČO: 
 
Poznámka     Začatie  výkonu  záložného  práva  v  prospech  Trade&Invest 1, s.r.o. IČO:  50155296  podľa   
                        oznámenia zo dňa 12.9.2013, P-3214/13, zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 26.6.2017,    
                        Z-14265/17 
Poznámka     Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta SR Bratislava na parc. č.4924/163, podľa   
                        rozhodnutia č.1/13/231583-22/55/928079 zo dňa 13.11.2013, vykonateľné 13.11.2013, P- 
                        3981/13, právoplatné 06.12.2013 
Poznámka     Oznámenie  o  začatí  výkonu  záložného  práva  V-23449/12  na pozemky parc.č. 4924/144,  
                        4924/163 v prospech Trade&Invest 1, s.r.o. IČO: 50155296, P-1506/14, zmluva o postúpení  
                        pohľadávky zo dňa 26.6.2017, Z-14265/17 
Poznámka     Rozhodnutie  na  zabezpečenie  daňového  nedoplatku  na pozemky p.č.4924/144, 4924/163  
                        Podľa  rozhodnutia  Daňového  úradu  Bratislava  č.9101504/5/4806335/2014/Polk  zo  dňa  
                        28.10.2014, vykonateľné dňom 25.11.2014, P-3970/14 
 
Titul  nadobudnutia   Kúpna zmluva V-23446/12 zo dňa 10.10.2012 
 
ČASŤ C: ŤARCHY       
 
1     Právo  prechodu  peši  a  prejazdu  osobným,   motorovými  a   nemotorovými  vozidlami  cez   parcelu   
       č.4924/124 v prospech vlastníka parc. č.4924/144, 4924/163 a stavby súp. č.9425 na parc. č.4924/39,   
       podľa V-15260/12 zo dňa 19.07.2012            

1 Záložné právo v prospech Trade&Invest 1, s.r.o. IČO: 50155296 na parc. č.4924/144, 4924/163, podľa  V- 

23449/12  zo  dňa  10.10. 2012,  zmluva  o postúpení  pohľadávky  zo  dňa  26.6. 2017,  Z 14265/17 

1 Daňové  záložné  právo  v  prospech  Hlavného  mesta  SR  Bratislava  na  parc. č.4924/163, podľa   
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rozhodnutia č.1/13/231583-22/55/928079 zo dňa 13.11.2013, vykonateľné 13.11.2013, právoplatné 

06.12.2013, Z-21717/13 

1 Rozhodnutie na zabezpečenie daňového nedoplatku na pozemky p.č.4924/144, 4924/163 podľa  

rozhodnutia Daňového úradu Bratislava č.9101504/5/4806335/2014/Polk zo dňa 28.10.2014, právoplatné zo 

dňa 10.12.2014, Z- 24458/14 

1 Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami  

na parc.č.4924/163 (časť zaťaženej nehnuteľnosti p.č.4924/154 podľa geometrického plánu č.9/2005 úradne 

overeného pod č.107/2005 dňa 07.03.2005, geometrickým plánom č.191/2009, úradne overeným pod 

č.2835/09 dňa 24.11.2009, oddelený pozemok p.č.4924/163) v prospech vlastníka parc. č.492435 podľa V-

1279/05 zo dňa 12.09.2005 

 

Iné údaje:         
                  Bez zápisu 
 
Poznámka: 
Bez zápisu. 
 
Podľa listu vlastníctva č.10916, vytvorený cez katastrálny portál GKÚ, okres Bratislava III, Obec: BA-m.č. 
Rača,  k.ú. Rača  
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA     
  
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape  
  
Parc. číslo     Výmera v m2     Druh pozemku             Spôsob využ. p.    Umiest. poz.    Právny vzťah  druh ch.n. 
                                                                                                                 
4924/42                   470         Zastavané plochy a                 15                              1                                      
                                                       nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 
 
 
                                                                                Stavby 
Súpisné číslo     na parcele číslo    Druh stavby     Popis stavby           Druh ch.n           Umiestnenie stavby               
           9426          4924/42                               22     Apartmánový dom-  
                                                                                          ubytovacie priestory 
Legenda: 
Druh stavby: 
22 – Polyfunkčný dom 
 
Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 
 
ČASŤ B:  VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY   
Viď LV v prílohe tohto posudku          
 
ČASŤ C: ŤARCHY       
Viď LV v prílohe tohto posudku          
 
Iné údaje:         
Viď LV v prílohe tohto posudku          
 
Poznámka: 
Bez zápisu. 
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2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

 

2.1.1 Apartmánový dom  súp. číslo 9426 na parc.  KN-C č. 4924/42,  k.ú. 
Rača 
 

POPIS STAVBY 
Definícia bytových a nebytových budov v súčasnej platnej legislatívy je nasledovná: 
Stavebný zákon 

Bytové budovy  

(1) Podľa § 43 b stavebného zákona  sú bytové budovy stavby, ktorých najmenej polovica ich podlahovej plochy 
je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria: 

a) bytové domy, 

b) rodinné domy, 

c) ostatné budovy na bývanie, napr. detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre 
bezdomovcov. 
 

(2)  § 43b - Bytový dom  je budova  určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so spoločným 
hlavným vstupom z verejnej komunikácie. 
 
Nebytová budova  

(1)  Podľa Stavebného zákona § 43c  Nebytové budovy - pozemná stavba, v ktorej je viac ako polovica ich využiteľnej 

podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria: 
      a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, 
      b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty, 
       c) budovy pre obchod a sluzby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, 
       d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská, 
       e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, 
       f) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie, 
       g) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
       h) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, 
       i) kryté budovy pre šport, poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale, 
      k) budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny, 
       l) kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami, 
      m) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne. 
 
(2) Ak sú budovy určené na rôzne účely, rozlišujú sa podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá najväčšia časť 
využiteľnej podlahovej plochy. 

(3) Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky ako na bytové budovy. 

Hodnotený  samostatne stojaci  stavebný objekt  predstavuje apartmánový trojpodlažný dom  s.č. 9426 na 
Bojnickej ulici 18 v Bratislave. Prístup k hodnotenej nehnuteľnosti je z miestnej spevnenej komunikácie do 
uzavretého areálu s priamym pripojením  na diaľnicu D1.  
Vek stavby (V) 
Pre účely tejto metodiky sa počíta ako rozdiel roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie 
a rokom ohodnotenia. V prípadoch, keď došlo k užívaniu stavby skôr, vypočíta sa vek tak, že od roku, ku ktorému 
sa ohodnotenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek 
stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu (napr. vyjadrenie obecného úradu), a ak nie je ani taký doklad, 
určí sa preskúmateľným odborným odhadom. 
Lineárna metóda 
Pri použití lineárnej metódy sa opotrebovanie stavby - podlažia rovnomerne rozdelí na celú dobu 
predpokladanej životnosti. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%A1_stavba
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Predpokladaná životnosť stavby (Z) 
Rozumie sa celková predpokladaná životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného zániku. Udáva 
sa v rokoch. Stanoví sa základná životnosť alebo preskúmateľným odborným odhadom. 
Zostatková životnosť stavby (T) 
Zostatkovou životnosťou stavby sa za predpokladu bežnej údržby rozumie vek od dátumu odhadu do zániku 
stavby. Udáva sa v rokoch. Vypočíta sa pomocou súčiniteľa okamžitého stavu prvkov dlhodobej životnosti zo 
základnej zostatkovej životnosti stavby. 
Súčiniteľ okamžitého stavu PDŽ 
Vyjadruje stav prvkov dlhodobej životnosti ku dňu odhadu v rozmedzí 0 až 100% s ohľadom na ich vek. Veľmi 
dobrý stav zodpovedá hodnote 100 %. V rozmedzí 0 až 100 % sa pohybuje váhovým priemerom stavu 
jednotlivých PDŽ s prihliadnutím na: to, či sa na posudzovanom objekte nachádzajú všetky PDŽ; počet PDŽ = n 
cenový podiel jednotlivých PDŽ na ich súčte, ktorý tvorí 100 % stavu jednotlivých PDŽ. 
Základná zostatková životnosť stavby (TT) 
Vyjadruje vek stavby od dátumu odhadu do zániku stavby za predpokladu bežnej údržby a stavu PDŽ ku dňu 
hodnotenia 100 %. 
Základná životnosť stavby (ZZ) 
Stanovuje sa s ohľadom na stavebno-technické prevedenie prvkov dlhodobej životnosti. 
Analytická metóda 
Analytická metóda výpočtu opotrebovania pomocou objemových podielov konštrukcií a vybavenia stavby sa 
môže použiť v nasledovných prípadoch: 
· hodnotená stavba je pred alebo po oprave, ktorá je vykonávaná mimo bežnej údržby stavby, 
· hodnotená stavba je vo veľmi dobrom alebo zlom technickom stave, 
· v prípadoch, pri ktorých výpočet opotrebenia lineárnou metódou nezodpovedá skutočnosti alebo opotrebenie 
je objektívne väčšie ako 80 % a 
· pri hodnotení kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok. 
Výpočet vychádza zo stanovenia cenových podielov jednotlivých konštrukcií a vybavení stavby, výpočtu ich 
opotrebovania. Celkové opotrebovanie stavby je váhovým priemerom opotrebovania jednotlivých konštrukcií a 
vybavení, pričom váhou je cenový podiel. Vek a životnosť sa určujú pri každej konštrukcii a vybavení 
samostatne. Ak nie je možné presne zistiť vek jednotlivých konštrukcií a vybavení, tak sa vypočíta odborným 
odhadom. V týchto prípadoch je možné odborne odhadnúť opotrebenie jednotlivých konštrukcií a vybavení. 
Cenové podiely 
a.) pri stavbách hodnotených tvorbou rozpočtového ukazovateľa na m2 zastavanej plochy podlažia podľa 
jednotlivých položiek sa stanovia pomerom reprodukčnej hodnoty danej konštrukcie alebo vybavenia vo 
všetkých podlažiach ku celkovej reprodukčnej hodnote celej stavby. Hodnota danej konštrukcie alebo vybavenia 
sa zistí ako súčet násobkov hodnoty položky a zastavanej plochy jednotlivých podlaží. 
b.) pri ostatných stavbách (budovy, haly, byty)podľa ŽU prílohy č.4 Metodiky  výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností a stavieb.  
  
 Apartmánový dom – ubytovacie priestory  je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, situovaný na   parc. č. 
4924/42 v zastavanom území obce  Bratislava, miestna časť Rača,  k.ú. Rača. Pôvodná stavba ako administratívna 
budova s dvomi nadzemnými podlažiami bola podľa čestného prehlásenia predchádzajúceho majiteľa 
nehnuteľnosti daná  do užívania v roku 1985. V roku 2006 bol objekt kompletne zrekonštruovaný, počas ktorého 
bolo vybudované 3.NP, čo vyplýva  z predloženého údaju z opravy rozhodnutia vydaného mestskou časťou 
Bratislava – Rača pod.č. : SU-1252/6995/2006/IDT-650 zo dňa 20.7.2006. Spolu sa v apartmánovom dome 
nachádza 40 bytov a 8 nebytových priestorov.  
Na  I.NP – prízemí sa nachádza vstup so zádverím, vrátnica, chodba, plynová kotolňa, miestnosť pre upratovačku, 
sklad prádla, samostatné WC muži  s predsieňou, schodisko, vonkajšie schodisko, kuchynka, sociálne priestory – 
umyváreň a 11 jednoizbových bytov. 
Na  II. NP – 1.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, 
miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, samostatné WC muži  s predsieňou a 15 jednoizbových bytov. 
Na  III. NP – 2.poschodí sa nachádza chodba, schodisko, kuchynka, dve samostatné umyvárne s predsieňou, 
miestnosť pre upratovačku, sklad prádla, dve samostatné kúpeľne s WC, samostatné WC muži  s predsieňou a 14 
jednoizbových bytov. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 801 72 budovy ubytovní zamestnancov, študentov, žiakov, bez kuchyne 
KS: 1130 Ostatné budovy na bývanie 
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OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY   
Pôvodná stavba z roku 1985 
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

Oz = 13,10*36,30*0,15 71,33 

Vrchná stavba  

Ov = 13,10*36,30*3,30+13,10*36,30*3,30 3 138,50 

Obstavaný priestor pôvodnej stavby 3 209,83 

 
 
Prístavba z roku 2006 
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Vrchná stavba  

Ov =13,10*36,30*2,60 1 236,38 

Zastrešenie  

OT =13,10*36,30*1,75/2 416,09 

Obstavaný priestor prístavby 1 652,47 

 
Obstavaný priestor stavby celkom:   4 862,30 m3 
 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 824 / 30,1260 = 93,74 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 
 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 13,10*36,30 475,53 Repr. 3,3 3,3 

Nadzemné  2 13,10*36,30 475,53 Repr. 3,1 3,1 

Nadzemné  3 13,10*36,30 475,53 Repr. 2,6 2,6 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (475,53 + 475,53 + 475,53) / 3 = 475,53 m2 
Priemerná výška podlaží:  (475,53 * 3,3 + 475,53 * 3,1 + 475,53 * 2,6) / (475,53 + 475,53 + 
475,53) = 3,00 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 475,53) = 0,9705 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3) = 1,0000 
 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 6,00 1,00 6,00 5,73 

2 Zvislé konštrukcie 15,00 1,00 15,00 14,30 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,64 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 1,20 7,20 6,88 
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5 Krytina strechy 3,00 1,00 3,00 2,87 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,96 

7 Úpravy vnútorných povrchov 7,00 1,00 7,00 6,69 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,30 3,90 3,72 

9 Vnútorné keramické obklady 3,00 1,10 3,30 3,15 

10 Schody 3,00 1,00 3,00 2,87 

11 Dvere 4,00 1,20 4,80 4,58 

12 Vráta 0,00 1,00 0,00 0,00 

13 Okná 6,00 1,20 7,20 6,88 

14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 2,87 

15 Vykurovanie 5,00 1,10 5,50 5,25 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 5,73 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,96 

18 Vnútorný vodovod 3,00 1,00 3,00 2,87 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 1,00 3,00 2,87 

20 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,96 

21 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,91 

22 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,91 

23 Hygienické zariadenia a WC 4,00 1,20 4,80 4,58 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 4,00 1,00 4,00 3,82 

 Spolu 100,00  104,70 100,00 

 
 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 104,70 / 100 = 1,0470 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
 VH = 93,74 €/m3 * 2,404 * 1,0470 * 0,9705 * 1,0000 * 0,939 * 1,05 
 VH = 225,7650 €/m3 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Objekt je založený na  základových pásoch z prostého betónu a vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej 
vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie I. a II. NP sú pôvodné zo železobetónových prefabrikovaných panelov 
hr.250mm, zvislé nosné konštrukcie III. NP sú murované  z pálených tvárnic  Porotherm  hr.380 mm,   obvodové 
steny sú zateplené kontaktným polystyrénom hr. 80 mm. Stropy nad I. a II. NP sú železobetónové  s rovným 
podhľadom, povrchová vrstva  ukončená betónovou mazaninou. Strop nad III.NP z drevenej konštrukcie so 
sadrokartónovým podhľadom. Deliace priečky sú  murované z pálených tvárnic  Porotherm  hr.150 a 125 mm. 
Vnútorné  schody medzi jednotlivými podlažiami sú priamočiare dvojramenné monolitické železobetónové 
doskové s medzipodestou  medzi  I. a II. NP rozmerov  3440 x 1500 mm a medzi II.a III. NP 2500  x 1500 mm.  
 Sedlová strecha zhotovená z krovu väznicovej sústavy, krytina z pozinkovaného škridloplechu. Klampiarske 
konštrukcie strechy úplné z pozinkovaného plechu. Povrchové úpravy vnútorných stien a stropov z jemnej 
štukovej  omietky, vo vstupnej miestnosti a chodby na prízemí kazetový strop, povrchová úprava  fasády 
z umelohmotných silikátových omietok. Vstupné dvere  sú plastové presklené dvojkrídlové, interiérové dvere 
dýhované hladké, plné resp. čiastočne presklené. Pôvodné drevené okná vymenené za plastové s izolačným 
dvojsklom s vnútornými hliníkovými žalúziami a vnútornými a vonkajšími plastovými parapetmi. Podlahy 
v spoločných priestoroch sú z keramickej dlažby, podlahy v izbách z PVC a netkaných podlahovín. Steny 
umyvární sú obložené keramickým obkladom do výšky 250 cm. Sociálne zariadenia vybavené keramickými 
umývadlami s pákovými batériami, vo WC  keramické Combi záchody. V kuchynkách je osadená kuchynská linka   
na báze dreva v celkovej dĺžke 2,4 m s osadeným nerezovým umývacím drezom s   pákovou zmiešavacou 
batériou. Keramickým obkladom  je obložená časť stien medzi dolným a horným radom skriniek kuchynskej 
linky. 
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Ústredné teplovodné vykurovanie vnútorných priestorov zabezpečené z vlastnej plynovej kotolni. Meranie 
spotreby je  inštalované vo vonkajšom prostredí v samostatnej skrini ROMZ. Rozvod vykurovacej vody  je 
zhotovený z oceľových  rúr, vykurovacími telesami sú oceľové doskové   radiátory. Ako zdroj vykurovania slúžia  
dva plynové kotle značky Buderus,  umiestnené v kotolni spolu s dvomi zásobníkovými ohrievačmi TÚV.  Odvod 
spalín  z plynovej kotolni je zabezpečený nerezovým komínom ukotvenom na vonkajšej fasáde budovy. Rozvody 
teplej a studenej vody sú z oceľového resp. plastového potrubia, hlavný vodomer a uzáver prívodu vody je 
osadený v stúpačke na prízemí v priestoroch chodby.  Prípojky vnútornej kanalizácie od zdravotechnických  
zariaďovacích   predmetov v kuchynkách, umyvárňach, prípojky WC a sociálnych zariadení sú  zvedené  
plastovým  potrubím so zaústením do verejnej kanalizácie. Vybavenie  sociálnych zariadení a WC  na  II. a III. NP 
je identické a pozostáva z keramických umývadiel s pákovými batériami a z keramických COMBI záchodov. 
Elektroinštalácia je svetelná i motorická, hlavný  rozvádzač s automatickým istením. Podružné elektrické 
rozvádzače s automatickým istením sú osadené na chodbe každého podlažia,  zvlášť pre pravú a ľavú stranu 
podlažia. Na recepcii je umiestnená požiarna ústredňa. V objekte sú riešené únikové priestory podľa osadených 
evakuačných plánov.  Na  objekte je namontovaný bleskozvod. Objekt je napojený na verejné rozvody vody, 
kanalizácie, zemného plynu a elektriky. V objekte nie sú výťahy. 
 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok užívania Životnosť Vek 

Opotrebenie 
[%] 

1 Základy vrát. zemných prác 5,73 1985 175 33 1,08 

2 Zvislé konštrukcie 14,30 1985 140 33 3,37 

3 Stropy 7,64 1985 140 33 1,80 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,88 2006 110 12 0,75 

5 Krytina strechy 2,87 2006 60 12 0,57 

6 Klampiarske konštrukcie 0,96 2006 55 12 0,21 

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,69 2006 65 12 1,24 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,72 2006 45 12 0,99 

9 Vnútorné keramické obklady 3,15 2006 40 12 0,95 

10 Schody 2,87 1985 140 33 0,68 

11 Dvere 4,58 2006 65 12 0,85 

12 Vráta 0,00 1985 0 0 0,00 

13 Okná 6,88 2006 65 12 1,27 

14 Povrchy podláh 2,87 2006 48 12 0,72 

15 Vykurovanie 5,25 2006 35 12 1,80 

16 Elektroinštalácia 5,73 2006 38 12 1,81 

17 Bleskozvod 0,96 2006 40 12 0,29 

18 Vnútorný vodovod 2,87 1985 35 33 2,71 

19 Vnútorná kanalizácia 2,87 1985 45 33 2,10 

20 Vnútorný plynovod 0,96 2006 35 12 0,33 

21 Ohrev teplej vody 1,91 2006 33 12 0,69 

22 Vybavenie kuchýň 1,91 2006 33 12 0,69 

23 Hygienické zariadenia a WC 4,58 2006 45 12 1,22 

24 Výťahy 0,00 1985 0 0 0,00 

25 Ostatné 3,82 2006 40 12 1,15 

 Opotrebenie     27,27% 

 Technický stav     72,73% 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 225,7650 €/m3 * 4862,30 m3 1 097 737,16 

Technická hodnota 72,73 % z 1 097 737,16 € 798 384,24 

 

2.2 VONKAJŠIE ÚPRAVY 

2.2.1 Spevnené plochy na parc. č. KN – C č. 4924/144 a 4924/163 
 
Spevnené plochy z cestných panelov  rozmerov 2 x 3 m hr.150 mm uložených v štrkopieskovom lôžku o celkovej 
ploche 540 m² slúžia  ako prejazdová komunikácia alebo ako príležitostné  parkovacie priestory  v areáli kde je 
situovaný aj  apartmánový   dom. 
Spevnená plocha bola zhotovená  v roku 1985, spolu so stavbou pôvodnej administratívnej budovy.  V zmysle 
prílohy č.9 metodiky USI Žilina stanovujem  základnú životnosť  spevnenej  plochy na 50 rokov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 
Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 
Položka: 8.3.h) Cestné panely hrúbky 150 mm - vrátane podklad. vrstiev 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   630/30,1260 = 20,91 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   36*15 = 540 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Spevnené plochy na parc. č. 
KN – C č. 4924/144 a 
4924/163 

1985 33 17 50 66,00 34,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 540 m2 ZP * 20,91 €/m2 ZP * 2,404 * 1,05 28 501,75 

Technická hodnota 34,00 % z 28 501,75 € 9 690,60 
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2.2.2 Kanalizačná prípojka na parc. KN – C č. 4924/163 
 
Splaškové vody z apartmánového domu sú odkanalizované  do verejnej kanalizácie plastovým potrubím DN 300 
mm v celkovej dĺžke cca 95 m. Pozdĺžny sklon  potrubia kanalizácie je 1%. Potrubie je uložené v pieskovom 
lôžku, obsypané  rovnakým materiálom do výšky 300 mm nad povrch rúry. Ryha je  zasypaná výkopovým 
materiálom. Kanalizačná prípojka    bola zhotovená  v roku 1985, spolu so stavbou pôvodnej administratívnej 
budovy.  V zmysle prílohy č.9 metodiky USI Žilina stanovujem  základnú životnosť  vonkajšej splaškovej 
kanalizácie na 60 rokov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 
Položka: 2.3.d) Prípojka kanalizácie DN 300 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1630/30,1260 = 54,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   95 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Kanalizačná prípojka na 
parc. KN – C č. 4924/163 

1985 33 27 60 55,00 45,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 95 bm * 54,11 €/bm * 2,404 * 1,05 12 975,52 

Technická hodnota 45,00 % z 12 975,52 € 5 838,98 

 
 

2.2.3 Vodovodná prípojka na parc. KN – C č. 4924/163 a  KN – C č. 
4924/144 
 
Vodovodná prípojka  predstavuje potrubie medzi verejným a vnútorným vodovodom pre súčasný objekt. 
Prípojka vody z oceľových trubiek je napojená  priamo na verejný  vodovod, ktorý je umiestnený v telese  
spevnenej plochy  v blízkosti hodnoteného objektu. Vodovodné potrubie v dĺžke cca  8,0 bm je uložené 
v pieskovom lôžku  v nezámrznej hĺbke,  v spevnených plochách  s krytím 1,30 m. Ryha je zasypaná  výkopovým 
materiálom. Vodovodná prípojka ukončená   vo vodomernej šachte   je užívaná od  roku 1985, spolu so stavbou 
pôvodnej administratívnej budovy.  V zmysle prílohy č.9 metodiky USI Žilina stanovujem  základnú životnosť  
vodovodnej prípojky  na 50 rokov. 
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ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie 
Položka: 1.2.c) Prípojka vody DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1860/30,1260 = 61,74 €/bm 
Počet merných jednotiek:   8 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

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. KN – C č. 4924/163 a  
KN – C č. 4924/144 

1985 33 17 50 66,00 34,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 8 bm * 61,74 €/bm * 2,404 * 1,05 1 246,75 

Technická hodnota 34,00 % z 1 246,75 € 423,90 

 

2.2.4 Vodovodná šachta na parc. KN-C č. 4924/144    
 
Monolitická betónová šachta  je vybudovaná na trase vodovodnej prípojky pitnej vody z verejného vodovodu na 
pozemok   parc. KN-C č. 4924/144. Vodovodná  šachta rozmerov 1,40*1,40*1,60 m  je pred vnikaním povrchovej 
vody uzavretá oceľovým  poklopom   rozmerov 600 x 600 mm. Dno a steny šachty sú z monolitického betónu. 
Vstup do šachty pomocou oceľových stúpacích želiez.  Spodok šachty bol v čase obhliadky zaplavený vodou.  
Hlavný    uzáver  vody a vodomer   spotreby vody je umiestnený vo vnútornej stúpačke, v priestore chodby na 
prízemí apartmánového  domu. Vodovodná šachta bola zhotovená v roku 1985, spolu so stavbou pôvodnej 
administratívnej budovy.   V zmysle prílohy č.9  metodiky USI Žilina  základnú  životnosť  monolitickej 
vodomernej šachty stanovujem na  50 rokov.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 
Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   1,4*1,4*1,6 = 3,14 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Vodovodná šachta na parc. 
KN-C č. 4924/144    

1985 33 17 50 66,00 34,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,14 m3 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,404 * 1,05 2 015,34 

Technická hodnota 34,00 % z 2 015,34 € 685,22 

 

2.2.5 Prípojka  zemného plynu na parc. KN – C č. 4924/163 
 
Prípojka zemného plynu je v dĺžke 7,00 bm vedená vzduchom  z rozvodne plynu osadenej na objekte  firmy 
Bitumet   susediacej s apartmánovým domom. Ukončená je pred hlavným uzáverom plynu odberného plynového 
zariadenia, umiestneného v   samostatnej skrini ROMZ pristavanej k fasáde domu. Hlavný uzáver plynu je 
súčasťou domového plynovodu.  Plynová prípojka  bola  zhotovená v roku 2005, počas rekonštrukcie  pôvodnej 
administratívnej budovy. Predpokladanú základnú životnosť plynovej prípojky  v zmysle prílohy č.9 metodiky 
USI Žilina stanovujem na 50 rokov.   
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   7 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Prípojka  zemného plynu 
na parc. KN – C č. 4924/163 

2005 13 37 50 26,00 74,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 bm * 14,11 €/bm * 2,404 * 1,05 249,32 

Technická hodnota 74,00 % z 249,32 € 184,50 

 
 

2.2.6 Zemná prípojka elektriky  vedená z trafostanice na parc. KN – C č. 
4924/39 
 
Zemou vedená trojfázová elektrická prípojka  z trafostanice umiestnenej na parc. KN – C č. 4924/39 vo 
vlastníctve TRANSCOM SERVICES, spol. s r.o., Bojnická 18, Bratislava, PSČ 831 04 a MAJES výťahy a eskalátory, 
a.s., Bojnická 18, Bratislava, PSČ 831 04, so  spoluvlastníckym podielom ½  je vedená káblom Al 4*35 mm*mm 
uloženom v zemi  cez vlastné  aj cudzie pozemky v celkovej dĺžke 40 bm. Prívod je zabezpečený samostatným 
vedením  a vyvedený je do hlavnej skrine elektrického  rozvádzača umiestnenej na zadnej vonkajšej  stene  
apartmánového domu. Prípojka  NN je užívaná od roku 1985, spolu so stavbou pôvodnej administratívnej 
budovy.  V zmysle prílohy č.9 metodiky USI Žilina stanovujem  základnú životnosť  vodovodnej prípojky  na 50 
rokov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  
Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 
Bod: 7.1. NN prípojky 
Položka: 7.1.l) káblová prípojka zemná Al 4*35 mm*mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   490/30,1260 = 16,27 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   9,76 €/bm 
Počet merných jednotiek:   40 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Zemná prípojka elektriky  
na parc. KN – C č. 4924/39 

1985 33 17 50 66,00 34,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 40 bm * (16,27 €/bm + 0 * 9,76 €/bm) * 2,404 * 1,05 1 642,75 

Technická hodnota 34,00 % z 1 642,75 € 558,54 
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2.2.7 Vonkajšie požiarne schody na II.NP na parc. KN – C č. 4924/144 
 
Vonkajšie predložené schody osadené na parcele KN-C č.  4924/144 ,  ktorými sa prekonáva  výškový rozdiel 
medzi úrovňou  II. NP apartmánového domu   a úrovňou spevnenej plochy areálu dvora predstavujú požiarne 
schodisko v smere únikových priestorov z 1.poschodia - II.NP ubytovacích priestorov v dome. Riešené sú ako  
jednoduché vonkajšie  oceľové jednoramenné priamočiare schodisko  s nášľapnými drevenými nástupnicami 
a ochranným oceľovým zábradlím. Predstavuje  spolu 20 schodiskových stupňov  bez podstupníc , širokých 1,10 
bm ukončené  vstupnou podestou rozmerov 110 x 230 cm. Vonkajšie predložené vstupné schody boli  zhotovené 
v roku 2005, počas rekonštrukcie  pôvodnej administratívnej budovy. Predpokladanú základnú životnosť 
vonkajších schodov  v zmysle prílohy č.9 metodiky USI Žilina stanovujem na 50 rokov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predložené schody  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) 
Bod: 10.1. Drevené, nástupnice rôzne 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   130/30,1260 = 4,32 €/bm stupňa 
Počet merných jednotiek:   20*1,1 = 22 bm stupňa 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,05 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Vonkajšie požiarne schody 
na II.NP na parc. KN – C č. 
4924/144 

2005 13 37 50 26,00 74,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 22 bm stupňa * 4,32 €/bm stupňa * 2,404 * 1,05 239,90 

Technická hodnota 74,00 % z 239,90 € 177,53 

 
 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Apartmánový dom  súp. číslo 9426 na parc.  KN-C č. 4924/42,  
k.ú. Rača 

1 097 737,16 798 384,24 

Vonkajšie úpravy   

Spevnené plochy na parc. č. KN – C č. 4924/144 a 4924/163 28 501,75 9 690,60 

Kanalizačná prípojka na parc. KN – C č. 4924/163 12 975,52 5 838,98 

Vodovodná prípojka na parc. KN – C č. 4924/163 a  KN – C č. 
4924/144 

1 246,75 423,90 

Vodovodná šachta na parc. KN-C č. 4924/144    2 015,34 685,22 
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Prípojka  zemného plynu na parc. KN – C č. 4924/163 249,32 184,50 

Zemná prípojka elektriky  na parc. KN – C č. 4924/39 1 642,75 558,54 

Vonkajšie požiarne schody na II.NP na parc. KN – C č. 
4924/144 

239,90 177,53 

Celkom: 1 144 608,49 815 943,51 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Analýza polohy nehnuteľnosti 
Nehnuteľnosť, apartmánový dom – ubytovacie priestory súp. č.9426 sa nachádza v hl. meste  Bratislava, na 

východnom okraji mesta,  miestna časť Rača  na  Bojnickej ulici 18, v lokalite Žabí majer.   Uvedená lokalita je 
určená na ľahkú priemyselnú výstavbu a nachádzajú  sa tu väčšinou priemyselné výrobné skladovacie objekty 
a viacero malých obchodno-výrobných prevádzok. Hodnotená nehnuteľnosť je situovaná v uzavretom, 
udržiavanom areáli spolu s viacerými pôvodnými objektmi s možnosťou parkovania.  Z hľadiska dopravy je 
objekt dobre prístupný z diaľnice D1. V blízkosti nehnuteľnosti sa nachádza vodná plocha „Kalné jazero“ a 
 rozsiahlejšia záhradkárska osada. Mestská časť Rača poskytuje kompletnú občiansku vybavenosť, ako sú miestne 

úrady, školstvo, športoviská, kompletná sieť obchodov, ako aj prevádzky služieb. Vzdialenosť do centra mesta je do 15 

- 20 minút automobilovou dopravou, alebo 30 min. prostredníctvom MHD. Zastávka MHD sa nachádza vo vzdialenosti 

do 15 minút pešou chôdzou. Orientácia ubytovacích  priestorov je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná, príslušenstvo  

nehnuteľnosti je bez dopadu na cenu nehnuteľností. V roku 2005 bol objekt bývalej administratívne budovy 
zrekonštruovaný vrátane  nadstavby III. NP podlažia a zhotovenia sedlovej strechy. Nehnuteľnosť nevyžaduje 
opravu, len pravidelnú bežnú údržbu. 
Pozemok je rovinatý,  v okolí je bežná hlučnosť od dopravy. Na hranici pozemku sú všetky inžinierske siete 
s možnosťou  rozšírenia výstavby až na päťnásobok  plochy súčasnej zástavby. Nezamestnanosť v danej lokalite 
sa pohybuje do 5%. Podľa znalca sa jedná o priemernú nehnuteľnosť.  
 
Analýza  využitia  nehnuteľnosti 
Apartmánový dom s ubytovacími priestormi je v zmysle užívacieho povolenia určený na krátkodobejšie  aj 
dlhodobejšie ubytovanie zamestnancov dochádzajúcich za prácou do Bratislavy.   
 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaným nehnuteľnosti 
Na nehnuteľnosti viazne ťarcha , je naň zriadené exekučné záložné právo.  
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 NEBYTOVÉ BUDOVY 
 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,75 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,750 + 1,500) 2,250 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,500 

III. trieda Priemerný koeficient 0,750 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,413 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,750 - 0,675) 0,075 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI Váha Výsledok 
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vI kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,750 13 9,75 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0,750 30 22,50 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 1,500 8 12,00 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 
stredná výroba a sklady bez výrazne negatívnych vplyvov na 
okolie, susedstvo ciest I-IV tr. s kamiónovou a nákladnou 
dopravou s pod. 

IV. 0,413 7 2,89 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,750 6 4,50 

6 Typ nehnuteľnosti     

 priemerný - obchodný a prevádzkový objekt bez parkoviska III. 0,750 10 7,50 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 2,250 9 20,25 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 1,500 6 9,00 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 0,750 5 3,75 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 2,250 6 13,50 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, spoločná anténa 

II. 1,500 7 10,50 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 1,500 7 10,50 

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

 
krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 
nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb 

I. 2,250 10 22,50 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,750 8 6,00 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,500 9 13,50 

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

 bez zmeny III. 0,750 8 6,00 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu trojnásobok až 
päťnásobok súčasnej zástavby 

III. 0,750 7 5,25 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 bežný prenájom nehnuteľností III. 0,750 4 3,00 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,750 20 15,00 

 Spolu   180 197,89 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 197,89/ 180 1,099 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 815 943,51 € * 1,099 896 721,92 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1  Pozemky  na parc. KN-C č. 4924/42,  4924/144,  4924/163, k.ú. Rača 

 

POPIS 
Pozemky    sa nachádzajú v zastavanom území  katastrálneho územia obce BA-m.č. Rača vo vnútri oploteného 
areálu bývalej stavebnej a výrobnej spoločnosti. Na pozemku parc. KN C č. 4924/42 evidovanom na LV č. 10916 
je situovaný apartmánový dom s.č.9426. Pozemky na parc.  KN-C č. 4924/144  a  KN – C č. 4924/163 evidované 
na LV č. 10805 v súčasnosti predstavujú  spevnené plochy s  možnosťou využitia na ďalšiu výstavbu.   

Východisková  hodnota pozemku je stanovená v zmysle  vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 213/2017 Z. z.  z 24. augusta 2017 ktorou   sa   mení   vyhláška Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky  č. 492/2004 Z. z o  stanovení všeobecnej  hodnoty majetku v znení neskorších  predpisov 
ako: príloha 3, E.3.1.1, a) Bratislava, cena VHMJ = 66,39 €/m². 

 
Všeobecná  situácia: Jedná sa o rovinaté pozemky v hlavnom meste Bratislava mestskej, priemyselnej časti 
Rača,  ktorá mala podľa webovej stránky k  31. 12. 2016  21 384 obyvateľov. 
 
Intenzita využitia: Na  pozemkoch  v blízkosti apartmánového ubytovacieho domu sú okolité pozemky   
zastavané  nebytovými stavbami pre priemysel a skladové prevádzky s bežným technickým  vybaveným. 
 
Dopravné spojenie s obcou: Vzdialenosť do centra mesta je do 15 - 20 minút automobilovou dopravou, alebo 
30 min. prostredníctvom MHD. Zastávka MHD sa nachádza vo vzdialenosti do 15 minút pešou chôdzou.    
 
Obchodná alebo priemyselná poloha: Ide prevažne o lokalitu určená na ľahkú priemyselnú výstavbu 
a nachádzajú  sa tu väčšinou priemyselné výrobné a skladovacie objekty a viacero malých obchodno-výrobných 
prevádzok. 
 
Vybavenie pozemku: Veľmi dobrá vybavenosť inžinierskymi sieťami Na hranici pozemku sa nachádzajú  
verejné rozvody vody, kanalizácie, elektriky a zemného plynu. Pozemky sú prístupné cez pozemok na cudzej 
parcele na  základe vecného bremena s právom prejazdu a prechodu po spevnenej  komunikácie s prístupom na 
verejnú komunikáciu. 
 
Povyšujúce a  faktory:  Vzhľadom na možnosť ďalšieho využitia nezastavanej plochy  sa uvažuje s povyšujúcim 
koeficientom  1,4.  
 
Redukujúce faktory:  S koeficientom redukujúceho   faktora sa neuvažuje.  
 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel Výmera [m2] 

4924/42 zastavané plochy a nádvoria 470 470,00 1/1 470,00 

4924/144 zastavané plochy a nádvoria 578 578,00 1/1 578,00 

4924/163 zastavané plochy a nádvoria 2383 2383,00 1/1 2383,00 

Spolu 
výmera       3 431,00 
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Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 50 000 
obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 
obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i 
mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách 
turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 
obyvateľov 

1,00 

kV 
koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 
štandardným vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady 
(priemyselná poloha), plochy určené pre verejné dopravné a technické 
vybavenie 

0,90 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných 
sietí) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,40 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,00 * 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,40 * 1,00 1,6380 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m2 * 1,6380 108,75 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 3 431,00 m2 * 108,75 €/m2 373 121,25 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 4924/42 51 112,50 

parcela č. 4924/144 62 857,50 

parcela č. 4924/163 259 151,25 

Spolu 373 121,25 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
 
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností pre účel dobrovoľnej dražby.  
Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou je vylúčený z dôvodu  nezískania relevantných podkladov 
pre porovnanie pre danú lokalitu a typ stavby (nehnuteľnosti) a potrebné údaje nie sú ani  verejne dostupné. 
Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko znalcovi neboli známe výnosy získané formou prenájmu 
nehnuteľnosti. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti neboli predložené a neboli dokladované ani nájomnými 
zmluvami. Znalcovi v uvedenej lokalite neboli známe ani  údaje o nájomných sadzbách  za  porovnateľné 
priestory. Všetky prípadne použité výnosy a  náklady  by boli len orientačné čo by pri použití kombinačnej 
metódy nezodpovedalo skutočnej hodnote.  
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH bola použitá metóda polohovej diferenciácie.  
V zmysle vyhl.č. 492/2004 Zúz. § 2 odst. 2 písm. g všeobecná hodnota je vrátane dane z pridanej hodnoty. 
 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  896 721,92 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  373 121,25 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Apartmánový dom  súp. číslo 9426 na parc.  KN-C č. 4924/42,  k.ú. Rača 877 424,28 

Vonkajšie úpravy  

Spevnené plochy na parc. č. KN – C č. 4924/144 a 4924/163 10 649,97 

Kanalizačná prípojka na parc. KN – C č. 4924/163 6 417,04 

Vodovodná prípojka na parc. KN – C č. 4924/163 a  KN – C č. 4924/144 465,87 

Vodovodná šachta na parc. KN-C č. 4924/144    753,06 

Prípojka  zemného plynu na parc. KN – C č. 4924/163 202,77 

Zemná prípojka elektriky  na parc. KN – C č. 4924/39 613,84 

Vonkajšie požiarne schody na II.NP na parc. KN – C č. 4924/144 195,11 

Spolu stavby 896 721,92 

Pozemky  
  Pozemky  na parc. KN-C č. 4924/42,  4924/144,  4924/163, k.ú. Rača - parc. č. 
4924/42 (470  m2) 

51 112,50 

  Pozemky  na parc. KN-C č. 4924/42,  4924/144,  4924/163, k.ú. Rača - parc. č. 
4924/144 (578  m2) 

62 857,50 

  Pozemky  na parc. KN-C č. 4924/42,  4924/144,  4924/163, k.ú. Rača - parc. č. 
4924/163 (2 383  m2) 

259 151,25 
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Spolu pozemky (3 431,00 m2) 373 121,25 

Spolu VŠH  1 269 843,17 

Zaokrúhlená VŠH spolu  1 270 000,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  1 270 000,00 € 
Slovom: Jedenmilióndvestosedemdesiattisíc Eur 
 
 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by nejakým spôsobom vplývali na využívanie tunajších nehnuteľností. 
Prístup k hodnotenej nehnuteľnosti  je cez pozemok vo vlastníctve iného subjektu na  základe zriadeného 
vecného  bremena – strpieť v celom rozsahu právo prechodu peši a prejazdu osobným, motorovými 
a nemotorovými vozidlami cez parc. č.4924/124 v prospech vlastníka parc. č.4924/42, 4924/144, 4924/163   
podľa V-15260/12 zo dňa 19.07.2012. 
 
 

 
 
 
 
 
Vyhlásenie podľa ods. 2  § 209 civilného sporového poriadku: 
Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Znalec pri vypracovaní tohto 
znaleckého posudku vychádzal z údajov poskytnutých zadávateľom a údajov získaných z verejných zdrojov. 
V prípade predloženia nových údajov, ktoré majú vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť vypracované 
doplnenie znaleckého posudku podľa písm. a) ods. 4 § 18 vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 382/2004 Z.z.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej  Bystrici 
 dňa 13.2.2018 Ing. Ivan Širka 
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IV. PRÍLOHY 
 
 
 

Poradové 
číslo 

 Počet 
listov 

1. Objednávka  Sp.zn. D ZA 01002018 zo dňa 06.02.2018 
 

9 x A4 

 
2. 

Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností- 
informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný portál podľa výpisu z listu 
vlastníctva č.10916 v k.ú. Rača, obec BAm.č.Rača  vyhotovený  dňa  06.02. 2018 

 
16 x A4 

 
3. 

Aktuálna kópia výpisu zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností- 
informatívny výpis vytvorený cez verejne prístupný portál podľa výpisu z listu 
vlastníctva č.10805 v k.ú. Rača, obec BAm.č.Rača  vyhotovený  dňa  06.02. 2018 

 
2 x A4 

 
4. 

Aktuálna kópia výpisu zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností - 
informatívna kópia katastrálnej mapy, vytvorená cez verejne prístupný 
katastrálny portál vyhotovená dňa 06.02. 2018      

1 x A4 

5. 
 

Čestné prehlásenie o veku stavby s.č.9426 vydané Realcorp Finance s.r.o.,Bojnická 
18, Bratislava zo dňa 3.5.2012 

1 x A4 
 

6. 
 

Oprava rozhodnutia vydaná Mestskou časťou Bratislava – Rača pod.č. SÚ – 
1252/6995/2006/IDT-650 zo dňa 20.7.2006 

2 xA4 

7. 
 

Pôdorysy I.NP,  II.NP,  III. NP a schéma rezu Apartmánového domu 4 x A4 

8. 
 

Aktuálne údaje z internetového portálu realitysk o cene ponúkaných pozemkov 
v lokalite „Žabí majer“ 

2 xA4 

9. 
 

Lokalita  „Žabí majer“ mestská časť BA – Rača,  podľa situačnej mapy  z portálu 
mapy.sk   

1 x A4 

10. Poloha hodnotenej nehnuteľnosti – „Apartmánový dom s.č.9426“ podľa situačnej  
satelitnej mapy 

1 x A4 
 

11. Fotodokumentácia zhotovená počas obhliadky nehnuteľností 5 x A4 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor  370000 - Stavebníctvo a odvetvie 370900 - 
Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914 426. 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom  06/2018 znaleckého denníka č. 1/2018. 
  
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 6/2018. 

  
  
 
 


