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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

1.1  Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Pozemky parcela č. 

3603 a 3604 v k.ú. Bohatá, obec Hurbanovo, okres Komárno 

 

1.2  Účel znaleckého posudku: Podklad ku konkurznému konaniu 

 

1.3  Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný: 01.06.2021 

 

1.4  Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: (rozhodujúci na zistenie stavebno – techn. stavu) –     

01.06.2021 

 

1.5  Podklady na vypracovanie posudku:  

  
1.5.1     Podklady dodané zadávateľom: 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2523, zo dňa 01.06.2021 vytvorený cez katastrálny portál 

 Kópia z katastrálnej mapy na p.č. 3603 vyhotovená dňa 01.06.2021 cez katastrálny portál 

 ÚPI 

1.5.2    Podklady získané znalcom: 

 Obhliadka skutkového stavu nehnuteľností 

 Farebná fotodokumentácia 

 

1.6  Použité právne predpisy a literatúra:   
 
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všebecnej hodnoty majetku v znení 

neskorších predpisov. 

 Zákon č. 65/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 93/2006 Z.z., zákona 522/2007 Z.z., zákona č. 520/2008 Z.z., 

zákona č. 136/2010 Z.z. zákona č. 390/2015 Z.z, zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z.. 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. zo dňa 20.07.2018,  ktorou sa vykonáva 

zákon č. 382/2004 Z.Z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 218/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za 

stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 

 Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov 

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

 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z. z 28. októbra 2009, ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 

iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 

 Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ I. štvrťrok 2021 spracované pomocou pomeru indexov 

cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb 

 

1.7 Definície posudzovaných veličín a použitých predpisov: 

a)  Definície 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 ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej 

hodnoty. 

Východisková hodnota stavieb (VH) 

Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu nadobudnúť formou 

výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 
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Technická hodnota stavieb (TH) 

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

b)  Definície použitých postupov - Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb 
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej 

hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych 

štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2021. Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia 

stavby určená lineárnou metódou. 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 

 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch 

nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová 

plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu), 

 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je založený na váženom 

priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich 

odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov 

počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom), 

 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý 

sa uplatní na technickú hodnotu ). 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 

 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch 

pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 

pozemkov a ohodnocovaného pozemku), 

 Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou 

budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia), 

 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý 

sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov). 

 

1.8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  --- 
 

 

 

 

 

II.  POSUDOK 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

a) Výber použitej metódy: Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č.3 vyhlášky MS SR č. 228/2018 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 ŽU v Žiline. 

Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonať, 

pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady pre porovnávanie. Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko 

predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť bez možnosti dosahovania výnosu formou prenájmu.  

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:  
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2523  zo dňa 01.06.2021 
 

A.  Majetková podstata: 

Parcely reg. C: 

parc. č.  3603                                Orná pôda  výmera     884 m2 

parc. č.  3604                                Orná pôda  výmera     873 m2 

B. Vlastníci: 

1  Teniak Tomáš r. Teniak, Na Bystričku 815/28, Martin,  SR                           1/1  

Dátum narodenia: 27.07.1982 

C. Ťarchy: 

Viď LV v prílohe znaleckého posudku  



Znalecký posudok č. 008/2021                            znalec: Ing. Roman Barbuščák, tel.: 0905/458 095 Strana č. 4 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia a zameraní  predmetu posúdenia:  
 Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 14.04.2021 

 Zameranie nehnuteľností vykonané dňa  14.04.2021 

 

 

d) Technická dokumentácia - porovnanie súladu projektovej a stavebnej dokumentácie stavieb 

a nehnuteľností so zisteným skutočným stavom: Bez dokumentácie. 

 

e) Údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 

nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom:   Pozemky  p.č.  3603 a 3604  sú zapísané v katastri  nehnuteľností 

v LV č. 2523  k.ú. Bohatá. 

 

f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom ohodnotenia; stavby, ktoré sa 

nezapisujú do katastra nehnuteľností, musia byť identifikované parcelným číslom pozemku, a ktorom sú 

postavené: 

 

 Pozemky reg. C - p.č. 3603 kú Bohatá 

 Pozemok reg. C - p.č. 3604 kú Bohatá 

 

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

 

 

 

 

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

2.1 ANALÝZA NEHNUTEĽNOSTI  
2.1.1 Analýza polohy nehnuteľnosti:  Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Hurbanovo. V okolí 

nehnuteľnosti je situovaný výrobný areál firmy Corplex, solárny park.  Prístup k pozemkom je po spevnenej komunikácií. 

V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a  elektro NN. Polohu pozemku vzhľadom k centru obce, 

komunikačných a dopravných väzieb hodnotím ako priemyselná časť mesta Hurbanovo, ktorá je od centra mesta vzdialená 

cca 10 min. autom. 

 
2.1.2 Analýza využitia nehnuteľnosti:  Pozemky sú určené podľa schváleného územného plánu mesta Hurbanovo ako 

územia výroby, skladovania a distribúcie. 

 

2.1.3 Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:  

V danej lokalite neboli zistené žiadne iné riziká spojené s užívaním nehnuteľností.  
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2.2 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

2.2.1 POZEMKY 
 
2.2.1.1 Pozemky  LV č.  2523 kú Bohatá 
   

Všeobecná hodnota pozemku je určená pomocou metódy polohovej diferenciácie t.j. pomocou jednotkových cien za m
2
 

určených podľa platného cenového predpisu, ktoré sa upravia koeficientmi zohľadňujúcimi polohovú diferenciáciu 

pozemku. 

 

Všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu:    VŠHPOZ = M x VŠHmj 
         VŠHmj  = VHmj x kpd 

 

M     - výmera pozemku v m
2
 

VHmj  - jednotková všeobecná hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky 

kpd   - koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa:   kpd = ks x kv x kd x  kp x ki x  kz x kr 

 

Pozemky sa nachádzajú v obci Hurbanovo, okres Komárno.  V mieste je možnosť napojenia verejný vodovod, kanalizáciu  

a  na elektro NN. Polohu pozemkov vzhľadom k centru mesta Hurbanovo, komunikačných a dopravných väzieb hodnotím 

ako lokalitu vhodnú na výstavbu výrobných, administratívnych a skladovacích priestorov. 
 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m
2
] 

Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera 

[m
2
] 

3603 orná pôda 884,00 1/1 884,00 

3604 orná pôda 873,00 1/1 873,00 

Spolu 

výmera      1 757,00 

 
Obec:     Hurbanovo 

Východisková hodnota:  VHMJ = 4,98 €/m2 
 

Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej situácie 
3. obytné zóny na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 

000 obyvateľov 1,00 

kV 

koeficient intenzity využitia 5. - nebytové stavby pre priemysel 1,00 

kD 

koeficient dopravných 

vzťahov 

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom hromadnej 

dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej 

premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy 
0,90 

kF 

koeficient funkčného využitia 

územia 

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná 

poloha) 1,10 

kI 

koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad 

miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 1,30 

kZ 

koeficient povyšujúcich 

faktorov 

1. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti 

(napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.) 2,00 

kR 

koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,10 * 1,30 * 2,00 * 1,00 2,5740 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 4,98 €/m2 * 2,5740 12,82 €/m
2 
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VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 3603 884,00 m2 * 12,82 €/m2 * 1/1 11 332,88 

parcela č. 3604 873,00 m2 * 12,82 €/m2 * 1/1 11 191,86 

Spolu  22 524,74 

 

 

 

 

III.  ZÁVER 
 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
Nehnuteľnosť :   Pozemky  p.č. 3603 a 3604  kú Bohatá 
Vlastník:      Tomáš Teniak, Na Bystričku 815/28, Martin podiel    1/1 

Výpis z KN :      LV č.  2523 kú  Bohatá 
 

   

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky  

 Pozemky LV č. 2523 - parc. č. 3603 (884  m2) 11 332,88 

 Pozemky LV č. 2523 - parc. č. 3604 (873  m2) 11 191,86 

Spolu pozemky (1 757,00 m
2
) 22 524,74 

Všeobecná hodnota celkom 22 524,74 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 22 500,00 

 
Slovom: Dvadsaťdvatisícpäťsto Eur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turčianskych Kľačanoch, dňa 01.06.2021 Ing. Roman BARBUŠČÁK 
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IV. PRÍLOHY 
 
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 2523, zo dňa 01.06.2021 vytvorený cez 

katastrálny portál 
 Kópia z katastrálnej mapy na p.č. 3603 vyhotovená dňa 01.06.2021 cez katastrálny portál 
 ÚPI 
 Farebná fotodokumentácie 
 

 

 



V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

 

 

 

 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 

prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a 
odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 910139. 
 

Znalecký posudok / úkon je zapísaný v denníku pod číslom 008/2021. 
 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku / 

znaleckého úkonu. 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Roman BARBUŠČÁK 
 


