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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca: 
Určenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/4, na pozemku KNE parc.č.3064, LV č.6320, 
k.ú. Horná Súča, za účelom dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 Z.z., podľa Vyhlášky MS SR č. č. 
492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
2. Účel znaleckého posudku:   
Dobrovoľná dražba podľa zákona 527/2002 Z.z.  

 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu):  
01.08.2019 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 07.10.2019 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
a) podklady dodané zadávateľom :         
- Objednávka č.DD 59-2019, zo dňa 12.07.2019 
 
b) podklady získané znalcom :         
- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 6320, k.ú. Horná Súča, zo dňa 31.07.2019 - kópia z 
katasterportálu 
- Kópia z mapy KNE, zo dňa 31.07.2019 - kópia z katasterportálu 
- Kópia z mapy zbgis.sk - kópia 
- Územný plán obce Horná Súča - internet 
- Fotodokumentácia 
 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v 
znení neskorších predpisov 
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
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) 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 
 
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. 
 
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 (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta 
kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia), 
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- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej 
diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov). 
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Nie sú. 
 

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 v platnom znení. 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 
Pre pozemok je použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie 
všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože nehnuteľnosť nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou 
prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Použitie porovnávacej metódy je vylúčená z dôvodov 
nedostatku podkladov. 
 

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
List vlastníctva č.6320  kópia z katasterportálu 

 

A. Majetková podstata:       
Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu 

parc.č.3064       - Orná pôda o výmere 816 m2 

 

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:      
Účastník právneho vzťahu: Vlastník     
4 GAJDÚŠKOVÁ Jaroslava r. PETRÍKOVÁ, ul. 28. októbra 4, Trenčín, SR 

Dát.nar.: 20.02.1960   

                                                   Spoluvlastnícky podiel 1/4 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník     
6 OPPITZ Nora r. CAGALINCOVÁ, Zamarovská 117/76, Trenčín, PSČ 911 05, SR 

Dát.nar.: 24.09.1980   

                                                   Spoluvlastnícky podiel 1/4 

Poznámka: viď. Príloha č.2 

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník     
7 MACHAROVÁ Bernarda r. GAŽIOVÁ, Dúbrava 1074, Horná Súča, PSČ 913 33, SR 

Dát.nar.: 06.04.1961   

                                                   Spoluvlastnícky podiel 1/2 

 

C. Ťarchy:      
viď. Príloha č.2 

 

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, vykonaná dňa 01.08.2019 . 
Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností vyhotovená znalcom počas obhliadky dňa 01.08.2019. 
 

d) Technická dokumentácia: 
Skutkový stav bol zistený obhliadkou a porovnaním s Územným plánom obce publikovaným na internete. V 
zmysle informácií získaných z územného plánu je pozemok v súčasnosti určený na funkčné využitie "plochy 
maloblokovej ornej pôdy, záhrad a TTP" v intraviláne obce.   
 

e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom.  
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Neboli zistené žiadne významnejšie rozdiely medzi právnym stavom vedeným v katastri nehnuteľností a 
skutočnosťou zistenou pri obhliadke  
 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
- Pozemok  
   - KNE parc.č.3064 

 

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

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
POPIS 
 

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza južne od centra obce Horná Súča v blízkosti krajského mesta 
Trenčín. Vzdialenosť do centra obce je cca 1000 m, vzdialenosť do centra mesta Trenčín je cca 12,0 km.   

Pozemok sa skladá z KNE parcely č.3064 - plocha využívaná na pestovanie poľnohospodárskych 
produktov v prieluke medzi dvoma rodinnými domami. 

Jedná sa o mierne svahovitý pozemok s južnou orientáciou, obdĺžnikového pretiahleho tvaru. Z južnej 
strany je pozemok ohraničený existujúcou spevnenou miestnou komunikáciou, vedúcou do miestnej časti 
Závrská v ktorej sú uložení verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN. 

Prístup k pozemku je 
priamo z priľahlej miestnej 
komunikácie.  

V tesnej blízkosti (do 10 
min. pešo) sa nachádza obecný 
úrad, kultúrny dom, obchod so 
základným sortimentom tovarov 
a služieb, pošta a autobusová 
zastávka prímestskej dopravy. V 
širšom okolí (do 15 min. pešo) 
sa nachádza základná a 
materská škola. 

Pozemok KNE 
parc.č.3064 je na LV č.6320 
vedený ako orná pôda v 
intraviláne obce. V zmysle 
informácií z územného plánu 
obce je pozemok vedený ako 
"plochy maloblokovej ornej pôdy, 

záhrad a TTP". Vzhľadom na umiestnenie pozemku v prieluke medzi existujúcimi rodinnými domami, ako aj 
vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu v okolí, znalec ohodnocuje celý pozemok ako pozemok určený na 
zastavanie. 

Pozemok sa nachádza v oblasti so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie, vplyvom 
blízkosti a dobrej dostupnosti krajského mesta Trenčín, čo je zohľadnené vo zvýšenej východiskovej jednotkovej 
hodnote pozemku, ktorá je stanovená na 70% hodnoty platnej pre mesto Trenčín. Taktiež koeficient polohovej 
diferenciácie sa vzťahuje k mestu Trenčín. 

Skutočnosť, že sa jedná o ornú pôdu, ktorú by bolo potrebné pred zastavaním vyňať s PPF a taktiež 
skutočnosť, že sa neohodnocuje pozemok ako celok, ale len spoluvlastnícky podiel vo výške 1/4 je zohľadnený v 
použitom koeficiente redukujúcich faktorov. 
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Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera 

podielu [m2] 

3064 orná pôda 816,00 1/4 204,00 

 
Obec:     Horná Súča 
Východisková hodnota:  VHMJ = 70,00% z 26,56 €/m2 = 18,59 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske 
oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 

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 

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 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

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

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 0,85 

 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 1,20 * 1,30 * 1,00 * 0,85 1,0741 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 18,59 €/m2 * 1,0741 19,97 €/m2 

Všeobecná hodnota podielu pozemku VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 1/4 * 16 295,52 € 4 073,88 € 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
Úloha znalca: 
Určenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/4, na pozemku KNE parc.č.3064, LV č.6320, 
k.ú. Horná Súča, za účelom dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 Z.z., podľa Vyhlášky MS SR č. č. 
492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Pozemky   

 Pozemok  - parc. č. 3064 (204  m2) 1/4 4 073,88 

Všeobecná hodnota celkom  4 073,88 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  4 070,00 

 

Slovom: Štyritisícsedemdesiat Eur 
 
V Trenčíne   dňa 08.10.2019 Ing. Juraj Sedláček 
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IV. PRÍLOHY 

1. Objednávka č.DD 59-2019, zo dňa 12.07.2019 

2. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 6320, k.ú. Horná Súča, zo dňa 31.07.2019  
3. Kópia z mapy KNE, zo dňa 31.07.2019  
4. Kópia z mapy zbgis.sk  
5. Fotodokumentácia 

 

 
 
  
 
 


