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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca: 

Podľa  písomnej objednávky zo dňa 13.11.2018 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu  Rodinného 
domu    súp.č.388  na parc.č. 786/146 s príslušenstvom  a pozemky  na parc. č. 786/59 vo výmere 632 m2 
záhrada a  parc.č. 786/146 vo výmere 227 m2 zastavané plochy a nádvoria   zapísané na  LV č. 666 nachádzajúce 
sa  na ul. Tulipánova 24  v obci Malá Ida,   kat. územie Malá Ida, okres Košice - okolie  za účelom výkonu 
dobrovoľnej dražby podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 
 
2. Účel znaleckého posudku: 

 

Dobrovoľná dražba 

 

3.Dátum,ku ktorému je posudok vypracovaný:  

      (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu)                                                              16.11.2018 o 15:00 hod. 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 5.12.2018 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 

 

a) Podklady dodané zadávateľom: 

 Objednávka znaleckého posudku za účelom vykonania dobrovoľnej dražby zo dňa 13.11.2018 

od spol. DUPOS dražobná, spol.s.r.o Trnava 

 Stavebné povolenie č.97/09027-OŽP/Be na stavbu IBV Malá Ida- Panský les, časť átriové domy 

zo dňa 10.9.1997, vydané  Okresným úradom Košice- okolie, Hroncova 13, Košice- odbor 

životného prostredia, odd. štátnej stavebnej správy 

 Rozhodnutie č. 2002/08497-OŹP/Be na užívanie stavby zo dňa 3.7.2002, vydané Okresným 

úradom Košice- okolie, Hroncova 13-odbor životného prostredia, odd. stavebného poriadku 

 

 Projektová dokumentácia v rozsahu pôdorys 1.PP( suterén), pôdorys 1.NP(prízemie) pôdorys 

podkrovia, situácia a rez  

   

b) Podklady získané znalcom: 

 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.  666 k. ú. Malá Ida zo dňa 22.11.2018, 

vytvorený cez katastrálny portál 

 Informatívna kópia z katastrálnej mapy na pozemok parc. CKN č. 786/59 a 786/146 k. ú. Malá 

Ida zo dňa 22.11.2018, vytvorená cez katastrálny portál 

 Zameranie a nákres skutkového stavu vykonané pri obhliadke dňa 16.11.2018 o 15:00 hod. 

 Fotodokumentácia zo dňa 16.11.2018 o 15:00 hod. 

 Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; wwwtrh.sk; www.nehnuteľnosti.sk; 

www.nbs.sk; www.upsvar.sk 

 

6. Použité právne predpisy a literatúra: 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty. 

 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 

www.reality.sk
www.topreality.sk
www.nehnuteľnosti.sk
www.nbs.sk
www.upsvar.sk
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 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 
 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ 3. štvrťrok r.2018, spracované 
Štatistickým   úradom SR, Cenekon. 

 Zákon č. 527/2002 Z. z.Zákon 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 

 
 

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 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 3. štvrťrok 2018. 
 
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), 
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 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). 

 

 

8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Neboli vznesené. 
 

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.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
 
Metóda polohovej diferenciácie 
Metóda vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 
 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 USI. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľností, 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 (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé 
polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
 
Kombinovaná metóda 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah: 

[€]
ba

TH.bHV.a
VŠH S






         
kde  
HV   –  výnosová hodnota stavieb [€], 
TH   –  technická hodnota stavieb [€], 
a   –  váha výnosovej hodnoty [–], 
b   –  váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–]. 
 
Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z  pozemkov. V prípadoch, keď sa výnosová 
hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla platí: a = b = 1.  
V ostatných prípadoch platí: a > b. 
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Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHS = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 
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.  
Hlavné faktory porovnávania:  
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností 
trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a 
pod).   
 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
 
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 
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - výmera hodnoteného pozemku v m2, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 
pozemkov a ohodnocovaného pozemku. 
Hlavné faktory porovnávania:  

1) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 

2) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 

3) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a kvalita 
výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností 
trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a 
pod).   
 
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo 
neobmedzeného obdobia podľa vzťahu 
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[€]
k

OZ
VŠH POZ 

      
kde 
OZ  –  odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení 

formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v odôvodnených 
prípadoch použiť disponibilný výnos z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel 
hrubého výnosu a nákladov [€/rok],  

k  –  úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera zohľadňuje 
aj zaťaženie daňou z príjmu. 

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :  
 
1 . Výpis z katastra nehnuteľnosti, list vlastníctva č. 666               
 
v k.ú  Malá Ida, obec Malá Ida, okres Košice- okolie  zo dňa 22.11.2018,  vytvorený cez katastrálny portál . 
 
A. Majetková podstata:  
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 
parc.č. 786/59  vo výmere 632 m2 záhrada 
parc.č. 786/146  vo výmere 227 m2 zastavané plochy a nádvoria 
 
STAVBY 
   súp.č. 388   na parc.č. 786/146  rod. dom 
            
 
    Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby 
Vlastník 
1 Fifík Ján r. Fifík, PaedDr, Tulipánová  24, Malá Ida, PSČ 044 20, SR 
Dátum narodenia: 27.1.1957  Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Poznámka P 565/18 zo dňa 26.10.2018-oznámenie o začati výkonu záložného práva záložným veriteľom OTP 
Banka Slovensko, a.s. formou dobrovoľnej dražby-č.z.368/18 
Titul nadobudnutia: V 1413/98 kúpna zmluva-č.z.168/13 
 
Časť C: Ťarchy 
1 V 4044/2013 zo dňa  8.11.2013 zmluva o zriadení záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. 
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31 318916-č.z.170/13 
1 V 39/2015 zo dňa 28.1.2015 zmluva o zriadení záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. IČO 
31318916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava 
Iné údaje: bez zápisu 
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Prvú obhliadku nehnuteľnosti znalec vykonal  dňa 8.11.2018 o 15:00 hod len z verejného priestranstva, 
vlastník predmetnej nehnuteľnosti  v tomto termíne obhliadku  neumožnil. Po dohode s objednávateľom 
posudku sa stanovil nový termín obhliadky na deň 16.11.2018 o 15:00 hod , kedy bola obhliadka  
vlastníkom nehnuteľnosti umožnená . 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 16.11.2018 o 15:00 hod. , pri ktorej bol 
obhliadnutý rodinný dom s.č. 388  s príslušenstvom  za účasti  vlastníka  nehnuteľnosti  PaedDr. Jána Fifíka .    
Obhliadka bola ukončená o 15: 45 hod. 
Fotodokumentácia rodinného domu   vyhotovená pri obhliadke dňa 16.11.2018 a tvorí prílohu znaleckého 
posudku .  
Zameranie nehnuteľnosti s príslušenstvom vykonané pri obhliadke dňa 16.11.2018. 
 
d) Technická dokumentácia: 
Zadávateľom posudku bola poskytnutá projektová  dokumentácia  oceňovaného RD.  Skutkový technický  stav 
RD  bol zistený pri obhliadke .  Rozmery zastavaných plôch  jednotlivých podlaží RD  sú zakreslené v  projektovej 
dokumentácií poskytnutej objednávateľom : pôdorys suterénu, 1.NP a podkrovia , zvislý rez a  situácia  
ohodnocovanej nehnuteľnosti,  ktoré  tvoria prílohu   ZP .  
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e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností  ( LV č. 666 zo dňa 22.11.2018  vytvorený 
cez kataster portál a kópia z katastrálnej mapy zo dňa  22.11.2018  vytvorená cez katastrálny portál)boli 
porovnané so skutočným stavom.  
Vek RD a začiatok užívania RD znalec určil  na základe Rozhodnutia č. 2002/08497-OŹP/Be na užívanie stavby 

zo dňa 3.7.2002, vydané Okresným úradom Košice- okolie, Hroncova 13-odbor životného prostredia, odd. 

stavebného poriadku a  na základe vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti   pri   obhliadke  na rok 2002. 
Hodnotená stavba – Rodinný dom  súp. č. 388  na pozemku parc. KN-C č. 786/146 s príslušenstvom  a pozemky 
parc. KN-C č. 786/59 786/146 sú evidované v popisných informáciách evidencie katastra nehnuteľností na 
výpise z listu vlastníctva č. 666, katastrálne územie v Malá Ida, obec Malá Ida, okres Košice - okolie.  
Pri porovnaní popisných informáciách z listu vlastníctva č. 666 z katastra nehnuteľností vytvoreného cez 
katastrálny portál dňa 22.11.2018 so skutočným stavom bolo zistené:  

 spôsob využitia pozemkov na liste vlastníctva je v súlade so skutkovým stavom,  

 druh stavby uvedeným na liste vlastníctva  je v súlade so skutkovým stavom, 

 Zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra: 
                -  rozdiely neboli zistené 
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:  
 

Stavby 

RD  s.č. 388 na p.č. 786/146 , k.ú.Malá Ida  

Oplotenie  zo severnej , západnej   a južnej strany  ohodnocovaného pozemku        

Studňa kopaná  

Vonkajšie úpravy 

Vodovodná prípojka    

Vodomerná šachta  

Kanalizačná šachta  

Plynová  prípojka   

Kanalizačná  prípojka   

Elektrická prípojka  

Spevnené plochy    pred vstupom do RD , do garáže,okapový chodník  a  chodníky  v 
záhrade   na p.č. 786/59 

Altánok drevenej konštrukcie   

Sklad náradia   

Konštrukcia záhradného  jazierka  

Záhradný stôl 

Vonkajší záhradný  krb  

Oporný múr z lomového kameňa  pod oplotením  

 parc.č. 786/59  vo výmere 632 m2 záhrada 
parc.č. 786/146  vo výmere 227 m2 zastavané plochy a nádvoria 
zapísané na LV č. 666  zo dňa  22.11.2018, ktorý je vytvorený cez katastrálny portál. 
 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
           - nie sú 
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

2.1 RODINNÉ DOMY 
 

2.1.1 Rodinný dom: RD  s.č. 388 na p.č. 786/146 , k.ú. Malá Ida  
 
POPIS STAVBY 
 
 
Jedná sa o   RD   súpisné  číslo 388   na parc. č.  786/146  nachádzajúci sa na   rovinatom  pozemku   v intraviláne   
obce  Malá Ida   k .ú.  Malá Ida ,   v zastavanej časti v radovej zástavbe  samostatne stojacích  rodinných domov   v 
blízkosti stredu obce  na ul. Tulipánovej č.24  .   
Na základe  rozhodnutia ktorým sa  povoľuje užívanie stavby   a na základe  zistenia pri obhliadke  uvažujem   so 
začiatkom užívania  RD   v roku  2002  .  
Podľa zistenia  pri obhliadke   je RD    napojený    na  verejný  rozvod   ELI, verejný rozvod zemného plynu, 
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu   . 
Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené.  
 Rodinný dom je samostatne stojací  jednopodlažný s čiastočným  podpívničením  s obytným podkrovím nad 3/4  
zastavanej  plochy  .  
 Hlavný    vstup   do prízemia RD  od   ulice z čelnej  severnej strany dvora   z chodníka   a  ďalším vstupom je 
vstup cez    garáž .  Ku dňu ohodnotenia je RD ukončený, obývaný .  
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

Dispozičné riešenie  jednotlivých podlaží  je v súlade s pôdorysmi  suterénu, 1.NP  a  podkrovia   RD, ktoré tvoria 
prílohu  znaleckého posudku .  
Hlavný vstup do 1.NP  RD  je   z prednej   severnej    časti dvora  z  úrovne terénu.   
 V suteréne sa nachádzajú tieto miestnosti :  chodba, kotolňa, sklad   a sauna so sprchou.  
     V 1. nadzemnom podlaží  sa nachádzajú  tieto miestnosti: 
 zádverie  ,chodba , WC  kuchyňa, špajza, obývacia izba, obývacia hala so schodiskom do podkrovia , 4 x izba ,  
kúpelňa s WC , chodba  so schodišťom  do suterénu    a   garáž  s výsuvnou bránou s el.  pohonom  a ďalšou 
bránou s prechodom do  zadnej časti dvora  ( viď.  fotodokumentácia v prílohe ZP ) .    
     V  podkroví    RD  sa nachádzajú tieto miestnosti :  schodisko  s chodbou  a  galériou,  3 x izba, kúpeľňa  a  
WC . 
    V ostatnej časti v podkroví sa nachádza pôjdny priestor. 
 
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD : 

    Základy RD sú betónové  monolitické  s  vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo prízemia a podkrovia   z  
pálených tehál  hr. 45 cm   z vonkajšej strany  s  povrchovou úpravou  z minerálnej  škrabanej  omietky  na  
zateplení.  Priečky  v  celom RD  sú vybudované z  tehál .    
Strop  nad  suterénom a  1.NP  RD     monolitický žb.   s  rovným   podhľadom ,  v podkroví  strop  drevený 
trámový s rovným podhľadom.     Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ v celom RD  vápenné štukové .   
  Vykurovanie RD je  riešené  ako ústredné  teplovodné  s  plechovými  panelovými   radiátormi  v celom RD   
doplnené rebríkovými radiátormi v kúpeľniach   a kotlom  plynovým  kondenzačným závesným ,  ktorý je 
umiestnený   v  kotolni v suteréne RD  .  
 Ohrev teplej úžitkovej vody  je riešený zásobníkovým  el.  ohrievačom, ktorý je prepojený  s kotlom  ÚV  .    
 Rozvod vody v RD je   riešený z verejnej   siete   plastovým  potrubím .  
 ELI  v RD    je  riešená  rozvodmi  220 a  380 V  v suteréne a 1.NP , v  podkroví   RD   je   rozvod ELI  220 V   s  
istením  poistkovými automatmi.   
RD má zrealizovaný  aj rozvod  anténny TV signálu a   internetu .  
Strecha RD je  sedlová na drevenom krove   pokrytá  krytinou  Tondach na latovaní.   Klampiarske konštrukcie  
strechy  kompletné  z medeného plechu   ( žľaby , zvody , záveterné lišty , prestupy, lemovanie komína  ) . 
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  Parapety  vonkajšie  z  kameňa, vnútorné  plastové . 
Okna vo všetkých  podlažiach RD  sú   plastové   EURO  s celoobvodovým  kovaním  s izolačným dvojsklom, 
doplnené vonkajšími hliníkovými  žalúziami   .  
Interiérové dvere v  RD  z tvrdého dreva   plné a zasklené  do obložkových zárubní  z tvrdého dreva  .    
  Podlahy obytných miestnosti    v  1.NP  parketové lepené z tvrdého dreva  a v podkroví  RD   plávajúce   
laminátové, podlahy  príslušenstva  v RD    z  keramickej  dlažby  .  
V garáží RD  sú osadené  garážové vráta  výsuvné  s el . pohonom   na diaľkové ovládanie, podlaha garáže    z 
keramickej dlažby  . 
Kúpeľňa  v 1.NP   RD nadštandardná   vybavená  plastovou  rohovou   vaňou, 2 x  umývadlom  v skrinke na báze 
dreva ,  štýlovým WC kombi ,   bidetom  a samostatnou sprchou.  Podlaha kúpeľne   z keramickej dlažby    s  
doplnkovým  podlahovým vykurovaním,  obklad  kúpeľne   keramický  do výšky stropu.  
V 1.NP sa nachádza  kuchyňa   s   kuchynskou linkou na báze dreva s pracovnou doskou na báze dreva s umelou 
dyhou (viď fotodokumentácia )  zrealizovanou na mieru  , kuchynským  sporákom s  keramickou    varnou 
doskou ,el. rúrou      s digestorom,  plastovým   drezom   s  odkapávačom s pákovou stojankovou  kuchynskou  
batériou  . Do kuchynskej zostavy je zabudovaná aj umývačka riadu . V kuchynskej zostave   je  samostatne  
zabudovaná  aj   mikrovlnná rúra .     Podlaha v kuchyni  plávajúca  z  keramickej dlažby.    Povrchová úprava 
steny   za kuchynskou linkou   s keramického obkladu  .  
 V 1.NP RD sa nachádza aj samostatné WC  s umývadlom. Povrchové úpravy stien WC  z keramického obkladu, 
podlaha z keramickej dlažby .  
  V  obytnej hale  1.NP RD sa   nachádza  samostatné  jednoramenné schodisko  drevenej   nosnej  konštrukcie   s  
nástupnicami z tvrdého dreva  a  zábradlím z tvrdého dreva   , ktorým sa dostaneme do chodby ,  galérie  a  do 
ostatných priestorov   v podkroví RD  (viď. fotodokumentácia v prílohe ZP)  .   
   Kúpeľňa  v  podkroví  RD  je   vybavená  plastovou vaňou  ,  umývadlom a   WC  závesné  Geberit  .   Povrchové 
úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov  do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby, vykurovanie   
panelovým  radiátorom   zn.Korad   .   
 Technický stav RD  zistený pri obhliadke    je na  výbornej    až nadštandardnej  úrovni  .  
 Po posúdení stavebno - technického stavu RD,  kvality jeho vyhotovenia , spôsobu užívania , úrovne údržby   
stanovujem životnosť RD odborným odhadom na  100 rokov . 
Podrobný technický popis    RD   je uvedený v bodovacej tabuľke samotného ohodnotenia    jednotlivých podlaží  
RD suterénu , prízemia a podkrovia ) .  
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 
KS: 111 0 Jednobytové budovy 
 
MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. PP 2002 8,90*6,70+1,90*0,75+0,75*0,75 61,62 120/61,62=1,947 

1. NP 2002 
7,88*12,58+1,01*8,78+1,90*0,71+0,71*0,
71+20,0*5,55+6,76*1,02+1,02*1,02*0,5 

228,27 120/228,27=0,526 

1. Podkrovie 2002 18,13*7,88 142,86 120/142,86=0,840 

 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom 
katalógu. 
 

Bod Položka 1.PP 1.NP 1.PK 

1 Osadenie do terénu    

 1.2.a v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou 750 - - 
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2 Základy    

 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - 520 - 

3 Podmurovka    

 
3.4.b podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška do 50 cm - omietaná, škárované tehlové 
murivo 

- 165 - 

4 Murivo    

 
4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 
do 50 cm 

- 1290 1290 

 4.3 z monolitického betónu 1250 - - 

5 Deliace konštrukcie    

 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 160 160 

6 Vnútorné omietky    

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 400 400 

7 Stropy    

 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 1040 1040 - 

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové - - 760 

8 Krovy    

 8.3 väznicové sedlové, manzardové - 575 - 

10 Krytiny strechy na krove    

 
10.2.a pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a 
pod.) 

- 800 - 

12 Klampiarske konštrukcie strechy    

 
12.1.a z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové 
zachytávače) 

- 220 - 

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)    

 13.1 z medeného plechu - - 45 

 13.4 z iných materiálov (kamenné, keramické a pod.) - 60 - 

14 Fasádne omietky    

 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 2/3 - 195 - 

 14.2.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 1/2 do 2/3 - - 40 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice    

 16.3 tvrdé drevo, červený smrek - 200 - 

 16.5 liate terazzo, betónová, keramická dlažba 190 - - 

17 Dvere    

 17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva - 530 530 
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 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 - - 

18 Okná    

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - 530 530 

19 Okenné žalúzie    

 19.2 plastové - 75 75 

20 Okenice a vonkajšie rolety    

 20.3 hliníkové - 200 - 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    

 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) - 355 355 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    

 23.2 keramické dlažby 150 150 150 

24 Ústredné vykurovanie     

 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely 480 480 480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.1 svetelná, motorická 280 280 - 

 25.2 svetelná - - 155 

27 Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou)    

 - vyskytujúca sa položka  - 80 80 

28 Zabezpečovacie  zariadenie (rozvod pod omietkou)    

 - vyskytujúca sa položka  - 135 - 

29 Bleskozvod    

 - vyskytujúca sa položka  - 155 - 

30 Rozvod vody    

 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 35 35 

31 Inštalácia plynu    

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 35 - 

 Spolu 4905 8665 5085 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

32 Vráta garážové    

 32.2 s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál (1 ks) - 320 - 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (6 ks) 20 30 10 
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34 Zdroj teplej vody    

 
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným 
vykurovaním (1 ks) 

65 - - 

35 Zdroj vykurovania    

 
35.1.c kotol ústredného vykurovania značkové kotly, vrátane typov turbo (Junkers, Vaillant, 
Leblanc…) (1 ks) 

335 - - 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne    

 36.1 sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou (1 ks) - 200 - 

 36.5 umývačka riadu (zabudovaná) (1 ks) - 150 - 

 36.6 chladnička alebo mraznička (zabudovaná) (1 ks) - 125 - 

 36.7 odsávač pár (1 ks) - 30 - 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) - 30 - 

 
36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (4.6 
bm) 

- 253 - 

37 Vnútorné vybavenie    

 37.3 vaňa plastová jednoduchá (1 ks) - - 65 

 37.4 vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) - 115 - 

 37.5 umývadlo (5 ks) 10 30 10 

 37.6 bidet (1 ks) - 40 - 

 37.9 samostatná sprcha (2 ks) 75 75 - 

38 Vodovodné batérie    

 38.1 pákové nerezové so sprchou (4 ks) 35 70 35 

 38.3 pákové nerezové (6 ks) 20 80 20 

39 Záchod    

 39.1 splachovací so zabudovanou nádržkou v stene (1 ks) - - 80 

 39.3 splachovací bez umývadla (2 ks) - 50 - 

40 Vnútorné obklady    

 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (2 ks) - 80 80 

 40.3 prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky (1 ks) 60 - - 

 40.4 vane (1 ks) - 15 - 

 40.5 samostatnej sprchy (2 ks) 20 20 - 

 40.6 WC min. do výšky 1 m (3 ks) - 60 30 

 40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) - 15 - 

43 Sauna    
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 43.1  (1 ks) 460 - - 

44 Vstavané skrine    

 44.1  (1 ks) - 35 - 

45 Elektrický rozvádzač    

 45.1 s automatickým istením (1 ks) - 240 - 

- Konštrukcie naviac    

  klimatizácia   (1 ks) - 85 - 

 Spolu 1100 2148 330 

 
 
 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP Hodnota RU [€/m2] 

1. PP (4905 + 1100 * 1,947)/30,1260 233,91 

1. NP (8665 + 2148 * 0,526)/30,1260 325,13 

1. Podkrovie (5085 + 330 * 0,840)/30,1260 177,99 

 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. PP 2002 16 84 100 16,00 84,00 

1. NP 2002 16 84 100 16,00 84,00 

1. Podkrovie 2002 16 84 100 16,00 84,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 2002   

Východisková hodnota 233,91 €/m2*61,62 m2*2,476*0,95 33 903,52 

Technická hodnota 84,00% z 33 903,52 28 478,96 

1. NP z roku 2002   

Východisková hodnota 325,13 €/m2*228,27 m2*2,476*0,95 174 574,23 

Technická hodnota 84,00% z 174 574,23 146 642,35 
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1. Podkrovie z roku 2002   

Východisková hodnota 177,99 €/m2*142,86 m2*2,476*0,95 59 810,92 

Technická hodnota 84,00% z 59 810,92 50 241,17 

 
 
VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Podlažie 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 33 903,52 28 478,96 

1. nadzemné podlažie 174 574,23 146 642,35 

1. podkrovné podlažie 59 810,92 50 241,17 

Spolu 268 288,67 225 362,48 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Plot: Oplotenie  zo severnej , západnej   a južnej strany  
ohodnocovaného pozemku        
 
Plot okolo ohodnocovanej nehnuteľnosti  od ulice  zo severnej , západnej strany  a  od suseda  z  južnej strany v 
celkovej dĺžke  58 m.  
Plot  na základe zistenia pri obhliadke  bol  vybudovaný v roku  2003.   
Plot  vybudovaný  z  podmurovky  z  lomového kameňa   na  opornom múre z lomového kameňa   s  výplňou  zo 
zvislých  drevených dosák   výšky  1,10  m.   Súčasťou oplotenia  je  2 x   brána   z kovových profilov  a bránka   z 
drevených  stolársky opracovaných dosák.   

  
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

2. Podmurovka:    

   z lomového kameňa 58,00m 1045 34,69 €/m 

 Spolu:   34,69 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. 
rámoch 

63,80m2 425 14,11 €/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 

2 ks  7505 249,12 €/ks 
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5. Plotové vrátka:    

   c) drevené stolárske 1 ks  1665 55,27 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    58 m 
Pohľadová plocha výplne:    58*1,10 = 63,80 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Oplotenie  zo severnej , 
západnej   a južnej strany  
ohodnocovaného pozemku        

2003 15 35 50 30,00 70,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(58,00m * 34,69 €/m + 63,80m2 * 14,11 €/m2 + 2ks * 249,12 
€/ks + 1ks * 55,27 €/ks) * 2,476 * 0,95 

8 152,13 

Technická hodnota 70,00 % z 8 152,13 € 5 706,49 

 

2.2.2 Studňa: Studňa kopaná  
 
Studňa kopaná  vybudovaná z betónových skruží  priemeru 800 mm  na p.č. 786/59  vedľa RD  zo západnej 
strany, podľa zistenia  pri obhliadke    v roku 2003 (  viď.  situácia v prílohe ZP ) .  
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 
KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Typ: kopaná 
Hĺbka: 13 m 
Priemer: 800 mm 
Počet elektrických čerpadiel: 1 
Počet ručných čerpadiel: 1 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 
Rozpočtový ukazovateľ: do 5 m hĺbky: 81,49 €/m 
 5-10 m hĺbky: 149,21 €/m 
 nad 10 m hĺbky: 204,47 €/m 
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TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Studňa kopaná  2003 15 85 100 15,00 85,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(81,49 €/m * 5m + 149,21 €/m * 5m + 204,47 €/m * 3m + 
398,00 €/ks * 1ks + 91,95 €/ks * 1ks) * 2,476 * 0,95 

5 308,59 

Technická hodnota 85,00 % z 5 308,59 € 4 512,30 

 
 

2.2.3 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka    
 
Vodovodná prípojka  vybudovaná v roku  2002   z verejnej siete do RD   v dĺžke 7,60 m .   
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 
Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 41,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   7,60 m  bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodovodná prípojka    2002 16 34 50 32,00 68,00 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7,6 bm * 41,49 €/bm * 2,476 * 0,95 741,71 

Technická hodnota 68,00 % z 741,71 € 504,36 
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2.2.4 Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta  
 
Vodomerná šachta   umiestnená pred RD  zo severnej strany v predzahrádke . Vodomerná šachta  podľa  zistenia 
pri obhliadke   zrealizovaná  v roku 2002  .   
    
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 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   1,4*0,9*1,5 = 1,89 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodomerná šachta  2002 16 34 50 32,00 68,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1,89 m3 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,476 * 0,95 1 130,40 

Technická hodnota 68,00 % z 1 130,40 € 768,67 

 

2.2.5 Vonkajšia úprava: Kanalizačná šachta  
 
Kanalizačná šachta   umiestnená pred RD  zo severnej strany v predzahrádke spojená s vodomernou šachtou   . 
Kanalizačná šachta  podľa  zistenia pri obhliadke   zrealizovaná  v roku 2002  .   
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.4. Kanalizačné šachty 
Položka: 2.4.g) Betónová monolitická - hĺbka 2,0 m 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   8600/30,1260 = 285,47 €/Ks 
Počet merných jednotiek:   1,4*0,9*1,5 = 1,89 Ks 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kanalizačná šachta  2002 16 34 50 32,00 68,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1,89 Ks * 285,47 €/Ks * 2,476 * 0,95 1 269,10 

Technická hodnota 68,00 % z 1 269,10 € 862,99 

 
 

2.2.6 Vonkajšia úprava: Plynová  prípojka   
 
Prípojka plynová vybudovaná v roku 2002  z verejnej siete  od plynomeru  v prednom oplotení  do RD   v dĺžke  
6,0  m .   
  
 
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:   7,0  m  bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Plynová  prípojka   2002 16 24 40 40,00 60,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 bm * 14,11 €/bm * 2,476 * 0,95 232,33 

Technická hodnota 60,00 % z 232,33 € 139,40 

 
 

2.2.7 Vonkajšia úprava: Kanalizačná  prípojka   
 
Kanalizačná prípojka    vybudovaná v roku  2002  z RD  do   verejnej kanalizácie  v dĺžke 7,0 m .   
  
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.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 
Počet merných jednotiek:   7,0  m  bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kanalizačná  prípojka   2002 16 54 70 22,86 77,14 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 bm * 28,38 €/bm * 2,476 * 0,95 467,29 

Technická hodnota 77,14 % z 467,29 € 360,47 

 
 

2.2.8 Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka  
 
El. prípojka   z  verejnej siete  od elektromerovej skrinky do  RD  zemná   v dĺžke  6,0  m .  
El. prípojka  podľa zistenia pri obhliadke bola   vybudovaná v roku  2002  .    



Znalec: Ing. Pavel Jurko číslo posudku: 216 / 2018 

Strana 20 

 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.v) káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   525/30,1260 = 17,43 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   10,46 €/bm 
Počet merných jednotiek:   6,0   bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Elektrická prípojka  2002 16 34 50 32,00 68,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6 bm * (17,43 €/bm + 0 * 10,46 €/bm) * 2,476 * 0,95 245,99 

Technická hodnota 68,00 % z 245,99 € 167,27 

 
 

2.2.9 Vonkajšia úprava: Spevnené plochy  pred vstupom do RD , do garáže,  
okapový chodník  a  chodníky  v záhrade   na p.č. 786/59 
 
Spevnené plochy  -  pred  vchodom do garáže  , chodník okolo RD  ,  pri záhradnom  krbe so sedením  , chodník 
pred vstupom do  RD   , chodník v záhrade  -   vybudované  z lomového kameňa   lepeného na podkladný betón  
 a vyšpárované    .  
  Podľa   zistenia   pri  obhliadke boli   spevnené   plochy    vybudované   v   roku  2002 .  

  
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: 8.4. Plochy s povrchom dláždeným - kamenným 
Položka: 8.4.f) Z lomového kameňa - kladené do betónu a vyškárované 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   740/30,1260 = 24,56 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   4,90*6,70+6,70*2,80+(12,5+12,9+20,20)*0,60+5,6*4,5 = 
104,15 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Spevnené plochy    pred 
vstupom do RD , do garáže  
,okapový chodník  a  
chodníky  v záhrade   na 
p.č. 786/59 

2002 16 34 50 32,00 68,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 104,15 m2 ZP * 24,56 €/m2 ZP * 2,476 * 0,95 6 016,75 

Technická hodnota 68,00 % z 6 016,75 € 4 091,39 

 

2.2.10 Vonkajšia úprava: Altánok drevenej konštrukcie   
 
Altánok   umiestnený v záhrade   v južnej časti  pozemku  na  p.č. 786/59 .   
Podľa   zistenia   pri  obhliadke  bol altánok   šesťuholníkového tvaru   vybudovaný   v roku   2002  .  
  

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: Altánok 
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 21. Altánok 
Bod: 21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3120/30,1260 = 103,57 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   1,7*1,7*3,14 = 9,07 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

Altánok drevenej 
konštrukcie   

2002 16 14 30 53,33 46,67 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 9,07 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,476 * 0,95 2 209,61 

Technická hodnota 46,67 % z 2 209,61 € 1 031,22 

 
 

2.2.11 Vonkajšia úprava: Sklad náradia   
 
Sklad náradia drevenej konštrukcie   umiestnený v záhrade pri oplotení pozemku zo  západnej strany .  
Pri ohodnotení znalec použil kategóriu  altánok  , ktorý  sa najviac  približuje skutočnosti.  
  Podľa   zistenia   pri  obhliadke bol sklad náradia      vybudovaný    v   roku  2003 .  
  
  
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: Altánok 
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 21. Altánok 
Bod: 21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3120/30,1260 = 103,57 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   1,40*2,30 = 3,22 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Sklad náradia   2003 15 15 30 50,00 50,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,22 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,476 * 0,95 784,45 

Technická hodnota 50,00 % z 784,45 € 392,23 
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2.2.12 Vonkajšia úprava: Konštrukcia záhradného  jazierka  
 
Konštrukcia záhradného jazierka   umiestneného v juhozápadnom rohu pozemku p.č.  786/59 ( viď. 
fotodokumentácia  v prílohe ZP  ) .   
Podľa   zistenia   pri  obhliadke bola konštrukcia jazierka  vybudovaná   v roku   2003  .  

  
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 815 4 Oporné múry  
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4) 
Bod: 9.2. Z lomového kameňa 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1345/30,1260 = 44,65 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   6,0*1,2*0,3+8,0*0,6*0,3 = 3,6 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Konštrukcia záhradného  
jazierka  

2003 15 35 50 30,00 70,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,6 m3 OP * 44,65 €/m3 OP * 2,476 * 0,95 378,09 

Technická hodnota 70,00 % z 378,09 € 264,66 

 

2.2.13 Vonkajšia úprava: Záhradný stôl 
 
Záhradné sedenie   pri záhradnom krbe   vybudované v roku 2003 , umiestené   v severozápadnom rohu  
pozemku p.č. 786/59 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 2000 mm  Záhradné stoly ( dl. 2000 mm ) 
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 27. Záhradné stoly ( dl. 2000 mm ) 
Bod: 27.3. Betónové stĺpiky, plocha z drevených prvkov 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   780/30,1260 = 25,89 €/Ks 
Počet merných jednotiek:   1,0 Ks 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Záhradný stôl 2003 15 35 50 30,00 70,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 Ks * 25,89 €/Ks * 2,476 * 0,95 60,90 

Technická hodnota 70,00 % z 60,90 € 42,63 

 
 

2.2.14 Vonkajšia úprava: Vonkajší záhradný  krb  
 
Záhradný krb  vybudovaný  v severozápadnom rohu   záhrady  na p.č. 786/59  vedľa záhradného sedenia .  
  Podľa   zistenia   pri  obhliadke bol záhradný krb vybudovaný v roku  2003  .  
  
  
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO:  továrenských  Samostatný komín ( mimo továrenských ) 
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 23. Samostatný komín ( mimo továrenských ) 
Bod: 23.1. Mur. z tvaroviek alebo tehál pálených alebo bet., omietka alebo škárovanie 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1820/30,1260 = 60,41 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   1 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vonkajší záhradný  krb  2003 15 25 40 37,50 62,50 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 m3 OP * 60,41 €/m3 OP * 2,476 * 0,95 142,10 

Technická hodnota 62,50 % z 142,10 € 88,81 

 
 

2.2.15 Vonkajšia úprava: Oporný múr z lomového kameňa  pod oplotením  
 
Oporný múr  vybudovaný pod oplotením okolo ohodnocovaného  pozemku  zo severnej , západnej a  južnej 
strany   z lomového kameňa    dĺžky  58 m , výšky  1,57 m  a hrúbky  0,40 m.   
  Podľa   zistenia   pri  obhliadke bol oporný múr vybudovaný v roku  2003 .  
  
  
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 815 4 Oporné múry  
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4) 
Bod: 9.2. Z lomového kameňa 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1345/30,1260 = 44,65 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   58*1,57 *0,4  = 36,42 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Oporný múr z lomového 
kameňa  pod oplotením  

2003 15 35 50 30,00 70,00 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 36,42 m3 OP * 44,65 €/m3 OP * 2,476 * 0,95 3 825,04 

Technická hodnota 70,00 % z 3 825,04 € 2 677,53 
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2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

RD  s.č. 388 na p.č. 786/146 , k.ú.Malá Ida  268 288,67 225 362,48 

Oplotenie  zo severnej , západnej   a južnej strany  
ohodnocovaného pozemku        

8 152,13 5 706,49 

Studňa kopaná  5 308,59 4 512,30 

Vonkajšie úpravy   

Vodovodná prípojka    741,71 504,36 

Vodomerná šachta  1 130,40 768,67 

Kanalizačná šachta  1 269,10 862,99 

Plynová  prípojka   232,33 139,40 

Kanalizačná  prípojka   467,29 360,47 

Elektrická prípojka  245,99 167,27 

Spevnené plochy    pred vstupom do RD , do garáže  ,okapový 
chodník  a  chodníky  v záhrade   na p.č. 786/59 

6 016,75 4 091,39 

Altánok drevenej konštrukcie   2 209,61 1 031,22 

Sklad náradia   784,45 392,23 

Konštrukcia záhradného  jazierka  378,09 264,66 

Záhradný stôl 60,90 42,63 

Vonkajší záhradný  krb  142,10 88,81 

Oporný múr z lomového kameňa  pod oplotením  3 825,04 2 677,53 

Celkom: 299 253,15 246 972,90 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
 Pri stanovení všeobecnej hodnoty objektu"  Rodinný dom    súp.č.388  na parc.č. 786/146 s príslušenstvom  a 
pozemky  na parc. č. 786/59 vo výmere 632 m2 záhrada a  parc.č. 786/146 vo výmere 227 m2 zastavané plochy 
a nádvoria   zapísané na  LV č. 666 nachádzajúce sa    v obci Malá Ida,   kat. územie Malá Ida, okres Košice - okolie  
za účelom výkonu dobrovoľnej dražby podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších 
predpisov 
 v znení neskorších predpisov som vo výpočtoch použil metódu polohovej diferenciácie, ktorá sa mi javí ako 
najvhodnejšia na zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, vzhľadom k tomu, že zistená hodnota zohľadňuje 
údaje o mieste a lokalite objektu, o realitnom trhu v danej lokalite, o kvalite životného prostredia o dostupnosti k 
objektu ako aj o napojení na inžinierske siete. 
 
 
 

3.1 STAVBY 
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3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE 

 
Analýza polohy  nehnuteľnosti :  

 
Obec Malá Ida leží v severozápadnej časti Košickej kotliny na nive potoka Ida. Severne od obce sa 
dvíhajú Volovské vrchy, veľká časť chotára však leží v pahorkatine z treťohorných usadenín. Východný a 
západný okraj chotára pokrývajú lesy, v ktorých prevláda dub. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 306 
m, nadmorská výška v chotári sa pohybuje od 290 do 507 m. 

Obcou prechádza cesta II/548 (Košice – Jasov), ktorú tu križuje cesta III/3405 (Šaca – Bukovec). Centrum Košíc 
je vzdialené 11 km  východným smerom. 
Doprava: autobusová . 
Počet obyvateľov  cca.  1580 

 Občianska a technická vybavenosť: 

 Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Predajňa nepotravinárskeho tovaru 
 Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa 
 Komunálny odpad, Telocvičňa, Futbalové ihrisko, Knižnica, Pošta, Verejný vodovod, Verejná kanalizácia 
 Kanalizačná sieť pripojená na ČOV, Rozvodná sieť plynu, Základná škola a  Materská škola 
  

Rodinný dom súp.č. 388 sa nachádza   v  najmladšej časti  obce Malá Ida  - nazývanej Panský les.  
 Zástavbu tvoria   prevažne nadštandardné  RD  s napojením na všetky inžinierske siete. V lokalite sú vybudované  
kompletné prístupové komunikácie s chodníkmi  , verejným osvetlením .  
V blízkosti  lokality sa nachádza vodná nádrž Bukovec ( 2,5 km) , golfové ihrisko .   
 
RD je ku dňu obhliadky ukončený   obývaný   .  
Orientácia hlavných miestnosti je  JZ-JV  .  
V predmetnej lokalite sa nachádzajú samostatne stojace nadštandardné  rodinné domy   využívané na bývanie s 
predzáhradkami a záhradami. Tichá lokalita s dobrou dostupnosťou do krajského mesta, vyšší štandard 
vybavenia, nehnuteľnosť celkovo hodnotím ako výborná. 
   
 Analýza využitia  nehnuteľnosti:   
Ohodnocovaný RD je využívaný  na bývanie . Vzhľadom na jeho umiestnenie  iné využitie  RD v ohodnocovanej  
lokalite sa nepredpokladá    . 
    
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
     Riziká sú uvedené  v LV č. 666   v časti "ťarchy "  v prílohe ZP  
 
V 4044/2013 zo dňa  8.11.2013 zmluva o zriadení záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. 
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31 318916-č.z.170/13 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ida_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Volovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_548_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_%C5%A0aca
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bukovec_(okres_Ko%C5%A1ice-okolie)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
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1 V 39/2015 zo dňa 28.1.2015 zmluva o zriadení záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. IČO 
31318916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava 
 Iné riziká spojené s užívaním ohodnocovanej nehnuteľnosti neboli zistené. 
 
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie:  
Stanovenie výsledného koeficientu polohovej diferenciácie je zrealizované váhovým priemerom s hodnotami váh 
totožnými v publikácií Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej USI ŽI v Žiline v 
roku 2001, ISBN 80- 7100- 827-3. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený tak, aby 
korešpondoval s reálnym stavom na aktuálnom relevantnom trhu s nehnuteľnosťami pre daný typ 
nehnuteľností.  
V zmysle metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, ktorú spracoval Ústav súdneho 
inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity v roku 2001 bol priemerný koeficient polohovej diferenciácie pre rodinné 
domy v obciach  je stanovený v rozpätí od 0,2–0,3.  Priemerný koeficient polohovej diferenciácie vychádza z 
pomeru priemernej všeobecnej hodnoty stavieb na trhu s nehnuteľnosťami v sídle k technickej hodnote 
ohodnocovaných stavieb.  Nehnuteľnosť v čase  obhliadky  využívaná  na bývanie  , iné využitie  RD sa 
nepredpokladá   . 
Orientácia hlavných miestnosti JZ- JV  . 
Dopyt s porovnaním ponuky je  vyšší  . Terén je rovinatý. Výborná nehnuteľnosť. 
Vzhľadom na  polohu, typ nehnuteľnosti,  kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v 
danej lokalite    je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške  0,60 . 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,6 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,600 + 1,200) 1,800 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,200 

III. trieda Priemerný koeficient 0,600 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,330 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,600 - 0,540) 0,060 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší II. 1,200 13 15,60 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybraných sídlisk 

II. 1,200 30 36,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 1,200 8 9,60 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1,800 7 12,60 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu II. 1,200 6 7,20 
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nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 
20% 

6 Typ nehnuteľnosti     

 
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s 
kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením. 

II. 1,200 10 12,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti           

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 1,800 9 16,20 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 1,200 6 7,20 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k JZ - JV II. 1,200 5 6,00 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1,800 6 10,80 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

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

II. 1,200 7 8,40 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, alebo autobus IV. 0,330 7 2,31 

13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra)     

 
obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, 
reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 

IV. 0,330 10 3,30 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,600 8 4,80 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby     

 
bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných tokov, bez 
nadmernej hlučnosti 

I. 1,800 9 16,20 

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

 bez zmeny III. 0,600 8 4,80 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,060 7 0,42 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,060 4 0,24 

19 Názor znalca     

 výborná nehnuteľnosť I. 1,800 20 36,00 

 Spolu   180 209,67 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 209,67/ 180 1,165 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 246 972,90 € * 1,165 287 723,43 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 
POPIS 
  
Predmetom ohodnotenia sú   parcely  č. :  786/59  -  záhrada  vo  výmere  632   m2 
                                                                               786/146  -  zastavané plochy  a nádvoria   vo výmere   227 m2 
                                                                              
     v podiele  1/1  podľa   LV č. 666   zo dňa  22.11.2018,   nachádzajúce sa v  obci  Malá Ida ,   kat. územie  Malá Ida   
 Predmetné  pozemky sa nachádzajú  v zastavanom území obce Malá Ida , katastrálne územie  Malá Ida  v 
samostatnej lokalite Pánsky les  . Pozemky  sú  zastavané rodinným domom , príslušenstvom a nádvorím  .  
V okolí pozemkov  sa nachádzajú len objekty na bývanie -  samostatne stojace  rodinné domy.   Pozemky sú 
rovinaté. 
Pri ohodnotení  vychádzam   z jednotkovej  východiskovej hodnoty pozemkov   80% z krajského mesta Košice  a 
to v zmysle prílohy  č. 3  vyhlášky  MS SR  č. 213 zo dňa 24.8.2017  , ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 
Z.z  zo dňa 23.8.2004. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  v znení  vyhlášky  č. 626/2007 Z.z. ,  vyhlášky č. 
605/2008 Z.z. , vyhlášky  č. 47/2009 Z.z.  a vyhlášky  č.  254/2010  Z.z. zo dňa 18.5.2010  o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov , ktorá je upravená o koeficienty .   
  Vypočítaná  hodnota   podľa môjho názoru objektívne vystihuje skutočnú predajnosť pozemkov  , vzhľadom na 
ich  polohu,   prístup,  využitie a   vzdialenosť do  krajského mesta   Košice    .  
 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel 

Výmera 
[m2] 

786/59 záhrada 632 632,00 1/1 632,00 

786/146 zastavané plochy a nádvoria 227 227,00 1/1 227,00 

Spolu 
výmera       859,00 

 
Obec:     Malá Ida 
Východisková hodnota:  VHMJ = 80,00% z 26,56 €/m2 = 21,25 €/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 

6. -  rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s 
nadštandardným vybavením, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s 
nadštandardným vybavením, 

1,10 
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- nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším 
štandardom vybavenia 

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) 1,30 

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 

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

2,50 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,10 * 0,90 * 1,30 * 1,30 * 2,50 * 1,00 3,7645 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 21,25 €/m2 * 3,7645 80,00 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 859,00 m2 * 80,00 €/m2 68 720,00 € 

 
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 786/59 632,00 m2 * 80,00 €/m2 * 1 / 1 50 560,00 

parcela č. 786/146 227,00 m2 * 80,00 €/m2 * 1 / 1 18 160,00 

Spolu  68 720,00 
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III. ZÁVER 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 
 
Ako vhodná metóda pre stanovenie VŠH nehnuteľnosti bola zvolená metóda polohovej diferenciácie, nakoľko 
znalcovi pre stanovenie VŠH inou metódou neboli poskytnuté hodnoverné podklady. 
Pri spracovaní znaleckého posudku pre účel dobrovoľnej dražby bolo prihliadnuté na tie okolnosti, ktoré môžu 
ovplyvniť cenu nehnuteľností. Bolo prihliadnuté na miestne okolnosti z titulu územnoplánovacích podmienok, 
vzájomných susedských vzťahov, z titulu kvality a druhu stavby ako aj polohy pozemkov. Ďalej boli zohľadnené a 
využité všetky v tom čase znalcovi dostupné podklady a údaje. Znalec nezodpovedá za skryté resp. zamlčané 
nedostatky, ktoré sa nedalo zistiť počas obhliadky z technickej a právnej dokumentácie, alebo ktoré vyplynuli z 
neuvedených alebo zamlčaných skutočností. Po dostatočnom preukázaní vyššie uvedených skutočností alebo 
iných nedostatkov, sa všeobecná cena určená v znaleckom posudku stane neplatnou. Zadávateľ na dotaz znalca 
uviedol, že nemá žiadne doklady, ktoré by mali vplyv na spracovaný znalecký posudok. Koeficienty cenovej 
úrovne používané vo výpočtoch znaleckého posudku boli získané z internetu, z webovej stránky Ústavu súdneho 
inžinierstva Žilina : www.usi.sk.  
  Nehnuteľnosť:    Rodinného domu    súp.č.388  na parc.č. 786/146 s príslušenstvom  a pozemky  na parc. č. 
786/59 vo výmere 632 m2 záhrada a  parc.č. 786/146 vo výmere 227 m2 zastavané plochy a nádvoria   zapísané 
na  LV č. 666 nachádzajúce sa    v obci Malá Ida,   kat. územie Malá Ida, okres Košice - okolie  za účelom výkonu 
dobrovoľnej dražby podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 
Hlavné stavby: 
 

Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží 

RD  s.č. 388 na p.č. 786/146 , k.ú.Malá Ida     0,00 228,27 3 

 
 
Pozemky: 
 

Názov pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

 záhrada 786/59 632,00 

zastavané plochy a nádvoria, 786/146 227,00 

 
 

2. OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
 
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu   súp.č.388  na parc.č. 786/146 s 
príslušenstvom  a pozemky  na parc. č. 786/59 vo výmere 632 m2 záhrada a  parc.č. 786/146 vo výmere 227 m2 
zastavané plochy a nádvoria   zapísané na  LV č. 666 nachádzajúce sa    v obci Malá Ida,   kat. územie Malá Ida, 
okres Košice - okolie  za účelom výkonu dobrovoľnej dražby podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách v znení neskorších predpisov. 
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
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.  
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3. PREHĽAD 

Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami 
 

Názov 

Stavby Pozemky 

Polohová 
diferenciácia 

Kombinovaná 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Polohová 
diferenciácia 

Výnosová 
metóda 

Porovnávacia 
metóda 

Všetky stavby a 
pozemky 

287 723,43 - - 68 720,00 - - 

 

 

4. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

RD  s.č. 388 na p.č. 786/146 , k.ú.Malá Ida  262 547,29 

Oplotenie  zo severnej , západnej   a južnej strany  ohodnocovaného pozemku        6 648,06 

Studňa kopaná  5 256,83 

Vonkajšie úpravy  

Vodovodná prípojka    587,58 

Vodomerná šachta  895,50 

Kanalizačná šachta  1 005,38 

Plynová  prípojka   162,40 

Kanalizačná  prípojka   419,95 

Elektrická prípojka  194,87 

Spevnené plochy    pred vstupom do RD , do garáže  ,okapový chodník  a  chodníky  v 
záhrade   na p.č. 786/59 

4 766,47 

Altánok drevenej konštrukcie   1 201,37 

Sklad náradia   456,95 

Konštrukcia záhradného  jazierka  308,33 

Záhradný stôl 49,66 

Vonkajší záhradný  krb  103,46 

Oporný múr z lomového kameňa  pod oplotením  3 119,32 

Spolu stavby 287 723,43 

Pozemky  

 záhrada - parc. č. 786/59 (632  m2) 50 560,00 
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 zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 786/146 (227  m2) 18 160,00 

Spolu pozemky (859,00 m2) 68 720,00 

Všeobecná hodnota celkom 356 443,43 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 356 000,00 

 
Slovom: Tristopätdesiatšesťtisíc Eur 
 
 

5. MIMORIADNE RIZIKÁ 

 
   
  Riziká sú uvedené  v LV č. 666   v časti "ťarchy "  v prílohe ZP  
 
V 4044/2013 zo dňa  8.11.2013 zmluva o zriadení záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. 
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31 318916-č.z.170/13 
1 V 39/2015 zo dňa 28.1.2015 zmluva o zriadení záložného práva v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. IČO 
31318916, Štúrova 5, 813 54 Bratislava 
 
    Iné riziká spojené s užívaním ohodnocovanej nehnuteľnosti neboli zistené. 
 
  
 
 

 
 
V Kendiciach   dňa 5.12.2018 Ing. Pavel Jurko 
            znalec 
 

IV. PRÍLOHY 

 
   1      Objednávka znaleckého posudku za účelom vykonania dobrovoľnej dražby zo dňa 13.11.2018 od  

spol.DUPOS dražobná, spol.s.r.o Trnava 

   2            Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.  666 k. ú. Malá Ida zo dňa 22.11.2018, vytvorený cez   

katastrálny portál 

   3            Informatívna kópia z katastrálnej mapy na pozemok parc. CKN č. 786/59 a 786/146 k. ú. Malá Ida zo 

dňa 22.11.2018, vytvorená cez katastrálny portál 

4         Stavebné povolenie č.97/09027-OŽP/Be na stavbu IBV Malá Ida-Panský les, časť átriové domy zo 

dňa 10.9.1997, vydané  Okresným úradom Košice-okolie, Hroncova 13, Košice- odbor životného 

prostredia, odd. štátnej stavebnej správy 

5           Rozhodnutie č. 2002/08497-OŹP/Be na užívanie stavby zo dňa 3.7.2002, vydané Okresným úradom 

Košice-okolie, Hroncova 13-odbor životného prostredia, odd. stavebného poriadku 

6         Projektová dokumentácia v rozsahu pôdorys 1.PP( suterén), pôdorys 1.NP(prízemie) pôdorys     

podkrovia, situácia a rez                                                                                                                                                                                                                  

7                  Zameriavacia schéma  jednotlivých podlaží  ohodnocovaného RD                   

   8                      Fotodokumentácia zo dňa 16.11.2018 o 15:00 hod. 
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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 stavebníctvo  a  odvetvie   
pozemné stavby , evidenčné číslo znalca  911462. 
Znalecký úkon je v denníku  zapísaný pod  číslom  216/2018. 
 
 
                                                                                        
                                                                                                                   Podpis znalca 
  
 
 


























































