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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
  
1. Úloha znalca (podľa uznesenia orgánu verejnej moci alebo objednávky, číslo uznesenia) 

a predmet znaleckého skúmania :  
Stanoviť všeobecnú hodnotu spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN parc.č. 814/20 v k.ú. Kubrá, 

obec Trenčín, okres Trenčín, k.ú. Kubrá. 

 

2. Účel znaleckého posudku:  výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby 
     

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-

technického stavu): 23.5.2019 ( dátum obhliadky) 
 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 23.5.2019 

  

5. Podklady na vypracovanie posudku :          

    a) Dodané zadávateľom :          
     - Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, zo dňa : 7.5.2019 

     - Znalecký posudok č.56/2012 znalca Ing. Františka Orsága zo dňa: 9.9.2012 
 

    b) Získané znalcom :           
      Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností a porovnanie predloženej právnej 

dokumentácie so skutkovým stavom. 

Fotodokumentácia. 

      - Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.3819-čiastočný, k.ú.– Kubrá, zo dňa : 23.5.2019,  

         vytvorený cez katasterportal 

      - Kópia  z katastrálnej mapy na parc.č. 814/20, k.ú. Kubrá, vytvorená cez katasterportál,  

         zo dňa : 23.5.2019 

 

6. Použité právne predpisy a literatúra:  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty. 

Vyhláška č. 228/2018 Z. z. - Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 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 

Zákon č. 65/2018 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

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

(katastrálny zákon) 

Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie 

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

vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(Katastrálny zákon) 

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a 

stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého 

katalógu rozpočtových ukazovateľov). 

Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 

Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:  
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.  
 

Technická hodnota stavieb (TH) 

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

výške opotrebovania. 

 
b)  Definície použitých postupov 
 

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 ( používa sa 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). 

 

8. Osobitné požiadavky objednávateľa:  
Nie sú žiadne 

 

 

II. POSUDOK 
   

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
   

a) Výber použitej metódy:  
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. 

Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože pozemky, nie sú 

schopné dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. 

Porovnanie nie je vyhotovené.   
 

Pre stanovenie VŠH pozemkov bola tiež použitá metóda polohovej diferenciácie. Pozemok je zastavaný 

stavbou bytového domu, z tohto dôvodu nie je použitá porovnávacia metóda. 
 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
 
kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
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b) Vlastnícke a evidenčné údaje:  

List vlastníctva č. : 3819-čiastočný, zo dňa : 23.5.2019, k.ú. Kubrá 

Vydaný : vytvorený cez katasterportál 

Vlastníci nehnuteľností a ich podiely :  
   

A. Majetková podstata:        
 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

Parc.č. 814/20            zastavané plochy a nádvoria                o výmere          3366 m2 
 

B. Vlastníci:       
 

41   Fojtíková Valková Miriam r. Kristová, Pred poľom 771/20, Trenčín, PSČ 911 01, SR 
 

                                                                                           spoluvlastnícky  podiel : 1/40 
 

Poznámka: 
P 378/16 - Exekútorský úrad Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller EX 186/2016 - 

Upovedomenie o vykonaní exekúcie na nehnuteľnosť CKN parc. č. 814/20 na podiel 1/40 vlastníka pod 

B41(Fojtíková Valková Miriam) v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, 

Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484 - zm.č.545/16 

P-56/2019 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na základe 

Záložného práva (V- 5957/12) k nehnuteľnostiam: na C KN parc.č. 814/20 na podiel 1/40 vl. pod B:41 

(Fojtíková Valková Miriam) v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 

Bratislava, IČO: 00 151 653, zm.č. 113/19 
 

Titul nadobudnutia : 
V 1342/06-Kúpna zmluva-429/06 

V 1891/08 Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 

C. Ťarchy:  
Por.č.: 41 

V 5957/12 Záložné právo na pozemok registra C KN parc.č. 814/20 na podiel 1/40 vlastníka pod B:41 

(Miriam Fojtíková Valková) v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 

151 653, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 

11.12.2012, v.z. 19/13 

Por.č..: 41 

Z 4803/16 - Exekútorský úrad Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller, EX 

186/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 

nehnuteľnosť: pozemok registra CKN parc. č. 814/20 na podiel 1/40 vlastníka pod B41 (Fojtíková 

Valková Miriam) v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, Jilemnického 3760, Trenčín, 

IČO: 30807484. V.z.642/16 

Por.č.: 41 

Z 6268/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr. Andrea Nemčíková, súdny exekútor, EX 6/2015, 

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na podiel 1/40 na 

nehnuteľnosti pozemku CKN parc. čís. 814/20 vo vlastníctve povinného pod B:41 (Fojtíková Valková 

Miriam rod. Kristová), v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO 

30807484, v.z. 932/16 

Por.č.: 41 

Z 6269/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr. Andrea Nemčíková, súdny exekútor, EX 

437/2014, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na podiel 1/40 

na nehnuteľnosti pozemku CKN parc. čís. 814/20 vo vlastníctve povinného pod B:41 (Fojtíková Valková 

Miriam rod. Kristová), v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO 

30807484, v.z. 933/16 
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Iné údaje:  
Bez zápisu. 

 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa: 23.5.2019. Pani Fojtíková nebola 

prítomná pri obhliadke pozemku. Telefonický kontakt dražobná spoločnosť nemala k dispozícii. 

Fotodokumentácia vyhotovená dňa : 23.5.2019. 
 

 d) Porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným 

skutočným stavom :      
Projektová dokumentácia ani stavebná dokumentácia nebola znalcovi predložené. Skutkový stav bol 

porovnaný na mieste s predloženou kópiou z katastrálnej mapy.   
 

e) Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným 

skutočným stavom :      
Pri obhliadke pozemkov bola porovnaná kópia z mapy so skutkovým stavom v teréne. Pozemok bol v deň 

obhliadky zatrávnený trvalým trávnatým porastom. Na vedľajších pozemkoch sú situované spevnené 

plochy. 
 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :  
    - spoluvlastnícky podiel na pozemku KN parc.č. 814/20 k.ú  Kubrá 
 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :  
     nie sú žiadne 
 

 

 

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a) Analýza polohy nehnuteľností:          
Oceňovaný pozemok KN p.č. 814/20, na ktorom má p. Fojtíková spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/40 

je umiestnený za bytovým domom s.č. 771 na sídlisku Pred Poľom v Trenčíne. Pozemok je umiestnený 

medzi dvomi bytovými domami a ich spevnenými plochami. Pozemok tvorí zelený pás. 

V dosahu do 10 minút pešej chôdze sa nachádza zdravotné stredisko, zástavka mestskej aj prímestskej 

autobusovej dopravy, výrobný podnik Trens a.s., niekoľko menších prevádzok, základná škola, materská 

škola, kultúrne stredisko Kubrá. V dosahu do 20-30 minút pešej chôdze sa nachádza  hlavná železničná 

a autobusová stanica, obchodný dom Max , Stredné odborné učilište strojárske, výstavisko TMM a.s. 

a pod.. 
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b) Analýza využitia nehnuteľností:  
Oceňovaný spoluvlastnícky podiel na pozemku KN p.č. 814/20 bol v deň obhliadky zatrávnený trávnatým 

porastom. Tvorí zelený pás medzi prístupovými komunikáciami , ktoré vedú k bytovým domom v 

lokalite. Pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. V budúcnosti je 

predpoklad využitia pozemku vzhľadom na počet áut a nedostatok  parkovacích miest - na parkovanie 

vozidiel. 

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
Poznámka: 
P 378/16 - Exekútorský úrad Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller EX 186/2016 - 

Upovedomenie o vykonaní exekúcie na nehnuteľnosť CKN parc. č. 814/20 na podiel 1/40 vlastníka pod 

B41(Fojtíková Valková Miriam) v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, 

Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484 - zm.č.545/16 

P-56/2019 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na základe 

Záložného práva (V- 5957/12) k nehnuteľnostiam: na C KN parc.č. 814/20 na podiel 1/40 vl. pod B:41 

(Fojtíková Valková Miriam) v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 

Bratislava, IČO: 00 151 653, zm.č. 113/19 

Riziká vyplývajúce z predloženého listu vlastníctva č. 3819-čiastočný : 
Por.č.: 41 

V 5957/12 Záložné právo na pozemok registra C KN parc.č. 814/20 na podiel 1/40 vlastníka pod B:41 

(Miriam Fojtíková Valková) v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 

151 653, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 

11.12.2012, v.z. 19/13 

Por.č..: 41 

Z 4803/16 - Exekútorský úrad Žiar nad Hronom, súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller, EX 

186/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 

nehnuteľnosť: pozemok registra CKN parc. č. 814/20 na podiel 1/40 vlastníka pod B41 (Fojtíková 

Valková Miriam) v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, Jilemnického 3760, Trenčín, 

IČO: 30807484. V.z.642/16 

Por.č.: 41 

Z 6268/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr. Andrea Nemčíková, súdny exekútor, EX 6/2015, 

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na podiel 1/40 na 

nehnuteľnosti pozemku CKN parc. čís. 814/20 vo vlastníctve povinného pod B:41 (Fojtíková Valková 

Miriam rod. Kristová), v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO 

30807484, v.z. 932/16 

Por.č.: 41 

Z 6269/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, JUDr. Andrea Nemčíková, súdny exekútor, EX 

437/2014, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na podiel 1/40 

na nehnuteľnosti pozemku CKN parc. čís. 814/20 vo vlastníctve povinného pod B:41 (Fojtíková Valková 

Miriam rod. Kristová), v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO 

30807484, v.z. 933/16 

Iné riziká spojené s využitím nehnuteľnosti neboli v deň obhliadky znalcovi známe. 
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2.2 POZEMKY 

2.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

2.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

Pozemok KN p.č. 814/20 je evidovaný na LV č. 3819 

ako zastavaná plocha a nádvorie. V skutočnosti je 

tento pozemok zatrávnený trávnatým porastom a 

tvorí zelenú plochu medzi spevnenými prístupovými 

komunikáciami k bytovým domom v lokalite. 

 

Pozemok je rovinatý prístupný priamo z miestnej 

prístupovej komunikácie.  

Je umiestnený v zastavanom území mesta Trenčín, 

k.ú. Kubrá. Predmetom ocenenia je spoluvlastnícky 

podiel vo veľkosti 1/40 z celkovej výmery 3366 m2. 

 
Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera 

[m2] Podiel Výmera 

podielu [m2] 
814/20 zastavané plochy a nádvoria 3366 3366,00 1/40 84,15 

 

Obec:     Trenčín 

Východisková hodnota:  VHMJ = 26,56 €/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 

1,25 

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 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,25 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

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

sietí) 1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
Nevyskytuje sa  1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
Nižší stupeň využitia 0,50 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,25 * 1,00 * 1,00 * 1,25 * 1,50 * 1,00 * 0,50 1,1719 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 €/m2 * 1,1719 31,13 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 3 366,00 m2 * 31,13 €/m2 104 783,58 € 

Všeobecná hodnota podielu pozemku VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 1/40 * 104 783,58 € 2 619,59 € 

 

 



 9 

III. ZÁVER 
 
Spoluvlastnícky podiel na pozemku KN parc.č.  814/20 v k.ú. Kubrá. 
 

1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
Ako vhodná metóda pre stanovenie VŠH nehnuteľností ( pozemku) bola zvolená znalcom metóda 

polohovej diferenciácie. 
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky   

 zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 814/20 (84,15  m2) 1/40 2 619,59 

Všeobecná hodnota celkom  2 619,59 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  2 620,00 

 

Slovom: Dvetisícšesťstodvadsať Eur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa: 23.5.2019                   Ing. Lenka Ďurechová 
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IV. PRÍLOHY 
 

 
     - Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, zo dňa : 7.5.2019 

     - Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.3819-čiastočný, k.ú.– Kubrá, zo dňa : 23.5.2019,  

        vytvorený cez katasterportal 

     - Kópia  z katastrálnej mapy na parc.č. 814/20, k.ú. Kubrá, vytvorená cez katasterportál,  

       zo dňa : 23.5.2019 

 


