
Znalec:  Ing. Bibiana VOZÁRIKOVÁ, ev.č. 913822 

 Podtatranského 1764/61, 031 01 Liptovský Mikuláš  
 č.t. +421 905/ 312 164, +421 44/55 239 85 

 e-mail bibiana.vozarikova@gmail.com  
 
 
Zadávateľ:  STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. v konkurze 

                Ulica 1. mája 724/109, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:          31 560 750 

 v zastúpení: JUDr. Erik Končok, správca 

 
 
Číslo spisu (objednávky): ZoD zo dňa 18.01.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZNALECKÝ POSUDOK 

číslo 7/ 2022 
 
 
 
vo veci:   stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemok C-KN parc. č. 2099/132  
 kat územia Palúdzka, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 963 m2, intravilán,  
 zapísanej na LV č. 5103 kat. územie Palúdzka, obec Lipt. Mikuláš miestna časť  
 Palúdzka ul. E. Penkalu, okres Liptovský Mikuláš 

 

pre účel:  dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o  
 doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky  
 poriadok) v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listov (z toho príloh):          25  (  11  ) 

Počet odovzdaných vyhotovení: 2*listine, 1* na CD  
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: 
Na základe ZMLUVY O DIELO zo dňa 18.01.2022 - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemok C-
KN parc. č. 2099/132 kat územia Palúdzka, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 963 m2, intravilán, kat. 
územie Palúdzka, obec Lipt. Mikuláš miestna časť Palúdzka ul. E. Penkalu, okres Liptovský Mikuláš, zapísaného 
na LV č. 5103 k. úz. Palúdzka 

 

2. Účel znaleckého posudku:   
Dobrovoľná dražba podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):   
27.01.2022 - dátum obhliadky 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:  
27.01.2022 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku :         
a) podklady dodané zadávateľom :         
▪ Zmluva o dielo  zo dňa 18.01.2022 - originál 

 

b) podklady získané znalcom :         
▪ Výpis z katastra nehnuteľností, Výpis z listu vlastníctva č. 5103, zo dňa 20.01.2022, okres Lipt. Mikuláš, 

obec Lipt. Mikuláš, katastrálne územie Palúdzka, vytvorený cez katastrálny portál ÚGKK SR 
www.katasterportal.sk , údaje platné k 19.01.2022- originál 

▪ Informatívna kópia z mapy C- KN na parcelu č. 2099/132 okres Lipt. Mikuláš, obec Lipt. Mikuláš, 
katastrálne územie Palúdzka, zo dňa 20.01.2022, vytvorená cez katastrálny portál ÚGKK SR 
www.katasterportal.sk v mierke 1:1000  - originál 

▪ Obhliadka  nehnuteľností - pozemku a miestne šetrenie dňa 27.01.2022 

▪ Foto dokumentácia nehnuteľnosti vyhotovená dňa 27.01.2022 znalcom osobne 

▪ ÚPM Lipt. Mikuláš 

 

6. Použité právne predpisy a literatúra: 
▪ Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov (Z 93/2006, Z 522/2007 Z.z., Z 520/2008 Z.z. Z 136/2010 Z.z., Z 
390/2015 Z.z., Z 91/2106 Z.z., Z 125/2016 Z.tz., Z 65/2018 Z.z.) 

▪ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. 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. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách 
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších 
predpisov (V 626/2007, V 605/2008 Z.z. , V 254/2010 Z.z., V 213/2017 Z.z., V 218/2018 Z.z.) 

▪ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty - Príloha č. 3, v znení neskorších predpisov (V 626/2007, V 605/2008, V 
47/2009 Z.z., V 254/2010 Z.z., V 213/2017 Z.z.) 

▪ 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 

▪ Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k 
nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov 

▪ 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 znení neskorších predpisov. 

▪ Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

▪ Zborník prednášok zo seminára - november 2010 Žilinská univerzita v Žiline, ISBN 978-80-554-0285-7 
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7.  Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:  
Terminológia / definície veličín 

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.  
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.  
• Pozemok- Časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, 
katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou 
držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku (definícia na základe 
katastrálneho zákona)  
• Parcela - Je geometrické a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného 
operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla (definícia na základe katastrálneho 
zákona)  
 

ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA  
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. Všeobecná hodnota pozemkov Na stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi sa používajú metódy:  
• Metóda porovnávania  
• Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos) 

 • Metóda polohovej diferenciácie  
 

Použitý postup: 
Pre výpočet všeobecnej hodnoty   je použitá metóda polohovej diferenciácie.  
Výnosová hodnota nie je počítaná, pretože použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nie je možné, lebo predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť, ktorá nie je schopná dosahovať primeraný výnos 
formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.  
Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou je vylúčená z dôvodu, pretože nemal znalec k dispozícii 
relevantné podklady pre porovnanie pre danú lokalitu a typ stavby (nehnuteľnosti) a tieto ani nie sú verejne 
dostupné. 
 

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky  sa vypočíta podľa základného vzťahu   
 

Všeobecná hodnota pozemku je vypočítaná podľa vzťahu: 
VŠH POZ = M * VŠH MJ (EUR) 

M - výmera pozemku v m2 

VŚHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v EUR/m2 

 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov metódou polohovej diferenciácie: 
VŠH MJ = VH MJ * k PD  (EUR/m2) 

VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku 

kPD - koeficient polohovej diferenciácie  
 

Koeficient polohovej diferenciácie:   
k PD = k S * k V * k D * k F * k I * k Z * k R 

kS - koeficient všeobecnej situácie (rozpätie 0,70 - 2,00) 

kV - koeficient intenzity využitia (0,50 - 2,00) 

kD - koeficient dopravných vzťahov (0,80-1,20) 

kF - koeficient intenzity využitia územia (0,80 - 2,00) 

kI - koeficient druhu pozemku (0,80 - 1,50) 

kZ - koeficient povyšujúcich faktorov ( 1,00 - 3,00) 

kR - koeficient redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99) 

 

8. Osobitné požiadavky objednávateľa: 
Neboli vznesené 
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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 v platnom znení. 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. 
 

Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou  polohovej diferenciácie, podľa bodu E.3 Prílohy č.3 vyhlášky. 
 

Výnosová hodnota nie je počítaná, Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je 
možné, pretože predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť, ktorá nie je schopná dosahovať primeraný výnos 
formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním je 
vylúčená z dôvodu, pretože nemal znalec k dispozícii relevantné podklady pre porovnanie pre danú lokalitu a 
typ stavby (nehnuteľnosti). 
 

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. 
 

Následný výpočet je aplikovaný a prevedený podľa vyššie uvedenej Metodiky a programového vybavenia HYPO 
verzia 16.02 - oceňovanie nehnuteľností firmy KROS s.r.o. Žilina. 
 

Vš hodnotu pozemkov som vypočítala metódou polohovej diferenciácie. 
Všeobecnú hodnotu pozemku som vypočítala metódou polohovej diferenciácie (bod e.3). Pri určení koeficientu 
vyjadrujúceho vplyv polohy, sa váhovým priemerom zohľadnia najdôležitejšie faktory. 
Všeobecná hodnota pozemkov (VŠHPOZ) je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie, príloha č. 3, časť E, 
bod E.3., skupina  
„E.3.1.1 Pozemky na zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného 
územia obcí,2) pozemky v zriadených záhradkových osadách,3) pozemky mimo zastavaného 
územiaobcíurčenénastavbu,4) pozemky v  pozemkových obvodoch jednoduchých pozemkových úprav na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami 
marginalizovaných skupín obyvateľstva a v hospodárskych dvoroch4a) 

 

VŠHPOZ = M . VŠHMJ         (EUR) 

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

 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov. Jednotková všeobecná 
hodnota pozemku, sa stanoví podľa vzťahu : 
 

VŠHMJ = VHMJ . kPD         (EUR/m2) 

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

 

Klasifikácia obce - názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov                                                   VHMJ (EUR/m2)  
a)   Bratislava                                                                                                                                                                  66,39 

b)   Krajské mestá : Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica a                             26,56 

      mestá : Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice    
c)   Mestá : Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin                                                                                  16,60 

d)   Ostatné okresné mestá so sídlom okresných alebo obvodných úradov                                                  9,96 

e)   Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov                                                                                                                 6,64 

f)    Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov                                                                                                 4,98 

g)   Ostatné obce do 5 000 obyvateľov                                                                                                                      3,32 
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Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu 
mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 
zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske 
využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov a pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu 
mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 
zvýšený záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, 
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín 
obyvateľstva môžu mať jednotkovú východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej 
vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej 
vyplýva zvýšený záujem. Minimálna jednotková východisková hodnota pozemku po zohľadnení zvýšeného 
záujmu o kúpu nehnuteľností je hodnota prislúchajúca klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok nachádza. 
 

kPD - koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa podľa vzťahu : 
 

kPD = kS . kV . kD . kF . kI . kZ . kR              (-) 

kde : 
kS - koeficient všeobecnej situácie (0,70 - 2,00) 

kV - koeficient intenzity využitia (0,50 - 2,00) 

kD - koeficient dopravných vzťahov (0,80 - 1,20) 

kF - koeficient funkčného využitia územia (0,80 - 2,00) 

kI -  koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 - 1,50) 

kZ - koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 - 3,00) 

kR - koeficient redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99) 

 

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
Výpis z katastra nehnuteľností, Výpis z listu vlastníctva č. 5103 kat. územie Palúdzka, vytvorený cez Katastrálny 
portál ÚGKK SR www.katasterportal.sk, zo dňa 20.01.2022 - originál, nehnuteľnosť vedená v prospech 
vlastníka - STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský 
Mikuláš, PSČ 031 37, SR 

 

A. Majetková podstata:   
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape     
pozemok parc .č. 2099/132 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 963  m2  
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce (1) 

 

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:      
Účastník právneho vzťahu      Vlastník 

1 STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, PSČ 
031 37, SR 

IČO:  31560750                                               spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

Titul nadobudnutia   ZMLUVA O ZÁMENE POZEMKOV - V 655/2005 

 Zmena sídla R 444/2010 

 KÚPNA ZMLUVA V 449/2006 

 ZÁPIS STAVBY SP 2007/06771-Vrv - Z 4519/2007 

 ZMLUVA O ZÁMENE POZEMKOV Č.0199/2007/PRÁV. - V 4636/2007, 
 Zápis stavby SP 2008/07251-002/VRV, GP 35164638-56/08-Z 4576/2008 

 Zápis stavby ÚraSP-2009/05332/02/VRV, GP 35164638-17/09 - Z 3248/2009 

 Zápis rozostavanej stavby ÚRaSP 2008/07563 -Dc, GP 35164638-14/2010 –  
 Z 1705/2010 

 Zápis s.č. - ÚRaSP-2010/07540-02/VRV - Z 4934/2010 

 Zámenná zmluva V 141/2011 

 

C. Ťarchy: 
Por.č.:  
1 Záložné právo na pozemok registra C KN parcelné číslo 2099/132 v prospech: Sociálna poisťovňa, IČO 
30807484, Ul. 29 augusta 8 a 10, 81363 Bratislava, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného 
práva - V-1632/2018 vklad povolený 22.06.2018 
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1 Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100587934/2019, Z-1109/2019, 
 

Iné údaje: 
GEOM.PLÁN 30519888-6/2005 

G.PLÁN Č.:35164638-125/07, 
 

1 GEOMETRICKÝ PLÁN 30519888-42/2007 

 

Poznámka: 
Bez zápisu 

 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia, dátumy obhliadky, zamerania a foto dokumentácie: 
▪ Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná osobne znalcom dňa 27.01.2022 bez účasti 

vlastníka a zadávateľa ZP - pána JUDr. E. Končoka, správcu 

▪ Na miestnej obhliadke bol zistený skutkový stav nehnuteľnosti a preskúmaná možnosť napojenia na 
inžinierske siete 

▪ zistenie možnosti zástavby pozemku , v súlade s ÚP mesta LM 

▪ Foto dokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti parcely C KN č. 2099/132, vykonaná znalcom osobne 
pri obhliadke  27.01.2022 

 

d) Technická dokumentácia, porovnanie súladu PD a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným 
stavom :     
K ohodnoteniu pozemkov sa PD nepožaduje, nakoľko pri posudzovaní pozemku sa žiadna stavebno-technická, 
resp. projektová dokumentácia neposudzuje. 
Pri obhliadke bolo vykonané foto zdokumentovanie ohodnocovanej nehnuteľnosti - pozemku a skutkový stav 
zistený obhliadkou je popísaný v znaleckom posudku. 
 

e) Údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov KN so zisteným 
skutočným stavom :     
K vypracovaniu ZP bol znalcom zabezpečený aktuálny Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva 
č. 2103 kat. územie Palúdzka -  na pozemok "C-KN" parc. č. 2099/132 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 963 m2, intravilán kat. územie Palúdzka a zároveň - informatívna kópia z mapy dotknutého územia  na 
predmetný ohodnocovaný pozemok C-KN parc. č. 2099/132 kat. územie Palúdzka  v mierke 1:1000.  
Po porovnaní dokladov a obhliadke je zrejmé - priložená právna dokumentácia - list vlastníctva č. 5103 
k.úz.Palúdzka (pozemok C-KN parc. č. 2099/132 ZPaN o výmere 963 m2) a informatívna kópia z mapy parcely 
C-KN sú v súlade so skutkovým stavom. Pozemok parc. č. 2099/132 ZPaN o výmere 963 m2 v popisných 
údajoch je parcela vedená - druh pozemku: ZPaN, reálne je to pozemok (pod snehom) s neudržiavaným 
trávnym porastom ktorý môže byť zastavaný. V informatívnej kópii z mapy je zakreslená parcela C-KN č. 
2099/132 - obdĺžnikového tvaru cca 54 * 18 m. Skutkový stav je zhodný s mapovým podkladom. Pozemok 
vyznačený  na mape bude treba v teréne aktuálne vyznačiť.  
Pozemok C-KN kat. územie Palúdzka sa nachádza v zastavanom území obce Lipt. Mikuláš-miestna časť 
Palúdzka prístupný z  ul. Eduarda Penkalu cez verejné parcely 2098/3, 2099/114,2099/115, 2099/7, 
2099/208 vo vlastníctve mesta LM, okres Lipt. Mikuláš. 
 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
▪ Pozemok C-KN- parcela č. 2099/132 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 963m2 kat. územie Palúdzka  

 

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

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Ohodnocovaný pozemok C-KN parc. č. 2099/132 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 963 m2 je evidovaný 
na LV č. 5103 kat. úz. Palúdzka, nachádza sa  v intraviláne, východne od ul. Eduarda Penkalu v obci Lipt. Mikuláš 
miestna časť Palúdzka, kat. územie Palúdzka, okres Lipt. Mikuláš, vo štvrti nových bytových a rodinných domov 
aj s prebiehajúcou novou výstavbou. V tejto časti je obec zastavaná , aj s vybudovanými inžinierskymi sieťami. 
Predmetná lokalita má z inžinierskych sietí vybudovaný rozvod elektrickej energie, rozvody slaboprúdu,  
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internetu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu. Pozemok je rovinatý. Prístup k 
pozemku je z upravenej miestnej komunikácie E. Penkalu zo západnej strany pozemku, cez pozemky vo 
vlastníctve Mesta LM LV č. 4401 k. úz. Palúdzka ( p.č. 2098/3, 2099/114, 2099/115 resp. z východnej strany z 
pozemku parc. č. 2099/7 , 2099/208 . 
Od centra okresného mesta Lipt. Mikuláš je vzdialený cca 2,5 km a dopravné spojenie je prímestskou aj 
mestskou hromadnou autobusovou dopravou , resp. individuálne autom do 5 min..  
 
Príslušná občianska vybavenosť so štatútom okresného mesta - okresný úrad, okresný súd, polícia, banky. 
poisťovne, nemocnica s poliklinikou, materské, základné, stredné a vysoké školy, firmy, fabriky, obchodná sieť, 
hotely, penzióny, reštaurácie, kultúrny dom, športové ihriská sú v intraviláne - v sídle okresného mesta priamo 
v meste Liptovský Mikuláš.  
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Pozemok ohodnocovaný týmto znaleckým posudkom  - v čase obhliadky jeho hranice neboli zreteľne označené. 
Je vyšpecifikovaný hranicami v katastrálnej mape, porastený neudržiavaným trávnym porastom (v čase 
obhliadky pod snehom) , je situovaný v intraviláne, v obytnom území, ktorý je v súlade so schváleným územným 
plánom sídelného útvaru mesta Lipt. Mikuláš v platnom znení, určený na využitie ako obytné územie s 
prevahou bytových domov s podlažnosťou 6. NP a  zastavanosťou 0,75 ako aj okolité pozemky. 
Pozemok je podľa LV č. 5103 kat. územie Palúdzka vo výlučnom vlastníctve vlastníka  STAVOINDUSTRIA 
Liptovský Mikuláš, a.s., IČO: 31560750.  
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
V danej lokalite obce neboli zistené žiadne riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti , ktoré by vplývali na 
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. Okolitá zástavba pozemkov je nehnuteľnosťami určenými na trvalé bývanie 
(rodinné domy, bytové domy) a voľnými parcelami.  
Odvolaním sa na aktuálny výpis z listu vlastníctva č. 5103kat. územie Palúdzka - na nehnuteľnosti (pozemok  
C-KN parc. č. 2099/132) zaťažený  ťarchou -  viaznu ťarchy tu vedené  
- Záložné právo na pozemok registra C KN parcelné číslo 2099/132 v prospech: Sociálna poisťovňa, IČO 

30807484, Ul. 29 augusta 8 a 10, 81363 Bratislava, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného 
práva - V-1632/2018 vklad povolený 22.06.2018 
- Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100587934/2019, Z-1109/2019, 
 
 

2.1 Identifikácia pozemku:  Pozemok parc. č. 2099/132 ZPaN  ( 1 ) 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 
výmera [m2] 

Podiel Výmera [m2] 

2099/132 zastavané plochy a nádvoria 963 963,00 1/1 963,00 

 

2.1.1 Metóda polohovej diferenciácie 
POPIS 
 
Ohodnocovaný pozemok C-KN parc. č. 2099/132 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 963 m2, na LV 
č. 5103 kat. úz. Palúdzka, obec Lipt. Mikuláš miestna časť Palúdzka, okres Lipt. Mikuláš, nachádza sa  v východne 
od ul. Eduarda Penkalu v obci Lipt. Mikuláš miestna časť Palúdzka, kat. územie Palúdzka, okres Lipt. Mikuláš, 
cca v blízkosti štvrte s bytovými a rodinnými domami, resp. novo budovanými batovými domami.  
Pozemok je rovinatý v tvare obdĺžnika (východ-západ: cca 54*18 . Prístup k pozemku je z upravenej miestnej 
komunikácie Eduarda Penkalu , od západnej  strany pozemku, cez verejné pozemky vo vlastníctve Mesta LM ( 
p.č. 2099/3, 2099/115, 2099/114 resp. okolité p.č. 2099/208, 2099/7 z východnej strany z pozemku , tiež vo 
vlastníctve mesta.  
 
V tejto časti je obec už prevažne zastavaná aj s vybudovanými inžinierskymi sieťami. Predmetná lokalita má z 
inžinierskych sietí vybudovaný rozvod elektrickej energie, rozvody slaboprúdu, internetu, verejný vodovod, 
verejnú kanalizáciu, rozvody zemného plynu. Od centra okresného mesta Lipt. Mikuláš je vzdialený cca 2,5 km 
a dopravné spojenie je prímestskou aj mestskou hromadnou autobusovou dopravou , resp. individuálne autom  
max do 5 minút. Zastávka železničná - železničná stanica, autobusová stanica, stanovište taxi ja priamo v 
okresnom meste Lipt. Mikuláš na ul. Štefánikova.  
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Určenie a využitie pozemku - v súlade so schváleným ÚP mesta. 
Jedná sa  o pozemok charakterizovaný - obytné územie s prevahou bytových domov. Funkčné využitie: 
Prevládajúce 
Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a 
významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. 
Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 20%. 
Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia 
obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej zeleno,... 
Prípustné 
Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcimi jeho poly 
funkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najmä: zariadenia občianskej vybavenosti 
nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie /administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia, 
zariadenia prechodného ubytovania a verejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti, kostol, .1, 
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné 
komunikácie, plochy a objekty statickej, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, zariadenia 
technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice,... 
Neprípustné 
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie negatívne vplýva 
na kvalitu okolitého obytného prostredia. Najmä: rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej 
výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV 
regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených 
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, 
zberne druhotných surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia 
energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie / fotovoltaická elektráreň, 
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../ zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia 
pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá /,... 
 
V obci - okresnom meste Lipt. Mikuláš kde miestna časť Palúdzka sa nachádzajú inštitúcie so štatútom 
okresného mesta (úrady, banky, poisťovne, polícia, súd, materské, základné, stredná a vysoké školy, kultúrne 
a športové inštitúcie, nemocnica s poliklinikou, reštaurácie, hotely, penzióny, obchodná sieť, firmy a fabriky a 
i.) . Podľa dostupných informácií, v tejto časti je možnosť teraz napojenia cca 65 m na technickú infraštruktúru, 
inžinierske siete - vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, rozvody el. energie, slaboprúd, komunikáciu.  
 
Podľa Vyhlášky č.213/2017 Z.z. ktorou sa mení Vyhláška 492/2004 Z.z. v platnom znení, Prílohy č. 3 časti E 
bod E.3.1.1  jednotková cena - východisková hodnota pozemku   VH MJ pre mestá vymenované  pod písmenom 
c) mestá, kde je uvedený aj Liptovský Mikuláš je stanovená na 16,60 EUR/m2  
„E.3.1.1 Pozemky na zastavanom území obcí, nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo zastavaného 
územia obcí,2) pozemky v zriadených záhradkových osadách,3) pozemky mimo zastavaného územia obcí 
určené na stavbu,4) pozemky v pozemkových obvodoch jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie 
vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných 
skupín obyvateľstva a v hospodárskych dvoroch4a) 
 
Všeobecná hodnota pozemku je vypočítaná podľa vzťahu: 

VŠH POZ = M * VŠH MJ (EUR) 
M - výmera pozemku v m2 
VŚHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v EUR/m2 
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov metódou polohovej diferenciácie: 

VŠH MJ = VH MJ * k PD  (EUR/m2) 
VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku 
kPD - koeficient polohovej diferenciácie  
 
Koeficient polohovej diferenciácie:   

k PD = k S * k V * k D * k F * k I * k Z * k R 
 
kS - koeficient všeobecnej situácie (rozpätie 0,70 - 2,00) 
kV - koeficient intenzity využitia (0,50 - 2,00) 
kD - koeficient dopravných vzťahov (0,80-1,20) 
kF - koeficient intenzity využitia územia (0,80 - 2,00) 
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kI - koeficient druhu pozemku (0,80 - 1,50) 
kZ - koeficient povyšujúcich faktorov ( 1,00 - 3,00) 
kR - koeficient redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99) 
 
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu 
mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 
zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske 
využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov a pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva môžu 
mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 
zvýšený záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách, 
hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov a pozemky pod osídleniami marginalizovaných skupín 
obyvateľstva môžu mať jednotkovú východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej 
vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej 
vyplýva zvýšený záujem. Minimálna jednotková východisková hodnota pozemku po zohľadnení zvýšeného 
záujmu o kúpu nehnuteľností je hodnota prislúchajúca klasifikácii obce, v ktorej sa pozemok nachádza. 
 
Obec:      Liptovský Mikuláš 
Východisková hodnota:  VHMJ = 16,60 €/m2 
 
Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 
situácie 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné 
oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné 
zóny na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 
50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 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 

1,05 

kD 
koeficient dopravných 
vzťahov 

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

kF 
koeficient funkčného 
využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,30 

kI 
koeficient technickej 
infraštruktúry pozemku 

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

1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 
faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené 
v zvýšenej východiskovej hodnote 

2,25 

kR 
koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 1,00 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,50 * 2,25 * 
1,00 

4,6069 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 16,60 €/m2 * 4,6069 76,47 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 963,00 m2 * 76,47 €/m2 73 640,61 € 
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III. ZÁVER 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu - pozemku parc. č. C-KN 2099/132 ZPaN o celkovej výmere 
963 m2 kat. územie Palúdzka, obec Lipt. Mikuláš miestna časť Palúdzka ul. Eduarda Penkalu, okres Liptovský 
Mikuláš. Posudok vyhotovený za účelom dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných 
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  
 
 
Všeobecná hodnota bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 .z. o stanovení VšH majetku v znení 
neskorších úprav a doplnkov. metódou polohovej diferenciácie. VšH je znaleckým odhadom ich 
najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 28.01.2022, 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. Z dôvodu neexistencie 
relevantných a hodnoverných podkladov pre aplikáciu porovnávacej metódy stanovenia VšH nehnuteľnosti, 
ako aj z dôvodu nevhodnosti použitia kombinovanej metódy je ako najvhodnejšia metóda polohovej 
diferenciácie. 
 
 
Nehnuteľnosť  pozemok C-KN p.č. 2099/132  kat. územie Palúdzka 
Názov  pozemok C-KN parc. č. 2099/132 ZPaN o výmere 963 m2 kat. územie Palúdzka 
Adresa  031 01 Lipt. Mikuláš – miestna časť Palúdzka, ul. Eduarda Penkalu  
Vlastník   STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., IČO: 31560750 
Užívateľ  detto 
Výpis z LV č. 5103 kat. územie Palúdzka 
 
 
Pozemky: 
 

Druh pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

Pozemok parc. č. 2099/132 ZPaN  ( 1 ) 2099/132 963,00 

 
 
 
 
 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky  

 Pozemok parc. č. 2099/132 ZPaN  ( 1 ) - parc. č. 2099/132 (963  m2) 73 640,61 

Všeobecná hodnota celkom 73 640,61 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 73 600,00 

 
 
Slovom: Sedemdesiattritisícšesťsto Eur 
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3. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
Odvolaním sa na aktuálny výpis z listu vlastníctva č. 51035 kat. územie Palúdzka - na nehnuteľnosti (pozemok  
C-KN parc. č. 2099/132  viazne ťarcha - tu vedená 
 
- Záložné právo na pozemok registra C KN parcelné číslo 2099/132 v prospech: Sociálna poisťovňa, IČO 
30807484, Ul. 29 augusta 8 a 10, 81363 Bratislava, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného 
práva - V-1632/2018 vklad povolený 22.06.2018 
- Záložné právo pre Daňový úrad Žilina, č. 100587934/2019, Z-1109/2019, 
 
 
 
 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši   dňa 28.01.2022 Ing. Bibiana Vozáriková 
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IV. PRÍLOHY 

 
1) Zmluva o dielo zo dňa 18.01.2022                      1*A4 
2) Výpis z listu vlastníctva č. 5103  zo dňa 20.01.2022         1*A4 
3) Informatívna kópia z mapy "C" 2099/132 , zo dňa 20.01.2022         1*A4 
4) Širšia situácia                                    1*A4 
5) Situácia zo satelitnej snímky        1*A4 
6) Situácie, mapy  parcely                          3*A4 
7) ÚPM Lipt. Mikuláš sekcia 26-43-36 a legenda            2*A4 
8) Foto dokumentácia               1*A4 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
v odbore  37 00 00 Stavebníctvo,  
odvetviach  37 01 00 Pozemné stavby,  
 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,   
pod evidenčným číslom 913822 
 
Znalecký posudok je zapísaný v denníku  pod číslom 7/2022 
 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bibiana Vozáriková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


