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I. ÚVODNÁ ČASŤ 

 

1. Úloha znalca:   

Stanoviť všeobecnú hodnotu  rodinného domu sč. 353 na KN č. 345, pozemok KN č. 340/16, KN č. 

343/1, KN č. 344/1, KN č. 344/2 a KN č. 345 zapísané  na  liste vlastníctva č. 1152  v katastrálne 

územie Jasov, obec Jasov, okres Gelnica. 

  

2. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:    

➢ Výkon práva formou dobrovoľnej dražby. 

 

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

stavu):  

19.03.2019. 

   

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

27.04.2019. 

   

5. Podklady na vypracovanie posudku:          

5.1 Dodané zadávateľom:     

➢ Objednávka č. DD 33-2019 MBtrend s.r.o. Bratislava zo dňa 25.02.2019  

 

5.2 Získané znalcom :          

➢ Výpis z katastra nehnuteľností, z listu  vlastníctva č1152 k.ú. Nálepkovo  zo  dňa 27.04.2019, 

vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

➢ Kópia z katastrálnej mapy, kat. územie Nálepkovo, vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 

27.04.2019 

➢ Zameranie a obhliadka skutkového stavu nehnuteľností vykonané dňa 19.03.2019. 

➢ Informácie ohľadom rodinného domu a príslušenstva zo dňa 19.03.2019. 

➢ Fotodokumentácia nehnuteľností vykonaná dňa 19.03.2019 

 

6. Použité právne predpisy a literatúra: 

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

všeobecnej hodnoty. 

➢ 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. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z. z. z 26. októbra 2005, 

ktorou sa mení a dopĺňa 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. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, 

ktorou sa mení a dopĺňa 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. 
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➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z. z 20. júla 2018, 

ktorou sa mení a dopĺňa 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. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 254/2010 Z. z. z 18. mája 2010, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 

Z. z. o VŠH majetku v znení neskorších predpisov. 

➢ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 213/2017 Z. z. z 24. augusta 2017, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 

Z. z. o VŠH majetku v znení neskorších predpisov. 

➢ STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

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

➢ Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z.z., ktorou sa 

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

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

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

objektov a stavebných prác výrobnej povahy 

➢ Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 

Klasifikácia stavieb. 

➢ Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 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: 
 

ZÁKLADNÉ POJMY A NÁZVOSLOVIE 
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. 

Východisková hodnota stavieb (VH) 

Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu 

nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 

Technická hodnota (TH) 

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 

zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

Výnosová hodnota (HV) 

Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia 

nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 

➢ Stavby 

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je 

pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. 

Stavby sa podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske 

stavby. 
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ZÁKLADNÉ POSTUPY OHODNOCOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVIEB 

Všeobecná hodnota sa stanoví týmito metódami: 

➢ porovnávacia metóda, 
➢ kombinovaná metóda (použije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou 

prenájmu), 
➢ výnosová metóda (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos), 

➢ metóda polohovej diferenciácie. 

Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Výber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Podľa účelu 

znaleckého posudku možno použiť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdôvodnení 

uvedená len všeobecná hodnota určená vybranou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu 

všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní nehnuteľností a stavieb nemocníc a zdravotníckych zariadení 

sa ako jedna z metód vždy použije metóda polohovej diferenciácie a pri hodnotení faktorov sa 

zohľadňuje najmä faktor – súčasný technický stav. 

 

8. Osobitné požiadavky objednávateľa:   

Neboli vznesené. 
 
 

 

II. POSUDOK 

 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

a) výber použitej metódy   

Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pre určenie 

všeobecnej hodnoty sa všeobecná hodnota rozumie ako výsledná objektivizovaná hodnota 

nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 

ohodnotenia, ktorú by  mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, 

keď kupujúci aj predávajúci sa budú riadiť s patričnou informovanosťou a s predpokladom že cena 

nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Pri jej stanovení sa berú všetky okolnosti, ktoré majú 

vplyv na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.  

Pri stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je použitá metóda polohovej diferenciácie z dôvodu 

že táto  metóda  objektívne stanovuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti, množstvom hodnotiacich 

ukazovateľov a zohľadňuje faktory vplývajúce na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti za ktorú je 

možné   nehnuteľnosť v mieste a čase predať. 

Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože rodinný dom 

nie je  schopné dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať 

kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku 

podkladov pre danú lokalitu a typ stavby a z dôvodu že neexistujú hodnoverné podklady pre 

porovnanie s inými predajmi v danom mieste a čase.  

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných 

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 4. 

štvrťrok 2018.   

 

b) vlastnícke a evidenčné údaje :    

Podľa listu vlastníctva č. 300 k.u. Nálepkovo   
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A. Majetková podstata:   

Parcely registra "C"   

parcela KN č. 340/16 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 150m2 

parcela KN č. 343/1 trvalý trávny porast o výmere 290m2 

parcela KN č. 344/1 trvalý trávny porast o výmere 423m2 

parcela KN č. 344/2 trvalý trávny porast o výmere 537m2 

parcela KN č. 345 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 904m2 

Stavba  

Rodinný dom sč. 353 na KN č. 345 

B. Vlastníci:   

Brandobur Peter r. Brandobur, Za šestnástkou 4, Spišská Nová Ves,  SR spoluvlastnícky podiel 1/1 

C. Ťarchy:  

Podľa listu vlastníctva. 

Iné údaje:   

Bez zápisu.   

  

c) údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:   

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 19.03.2019. 

   

d) porovnanie dokumentácie so skutkovým stavom :   

Zabezpečil som si výpis z katastra nehnuteľnosti a kópiu z katastrálnej mapy, ktoré sú dostatočným 

dôkazom o preukázaní vlastníckych vzťahov k oceňovanej nehnuteľnosti. Z dôvodu, že sa jedná 

o starší dom, hodnovenýr doklad mi nebol predložený. Ako vek stavby , použijem podklady 

s znaleckého posudku č. 42/2010 zo dňa 08.04.2010 vypracovaný Ing.  Štefan Grondziak : 

 

e) porovnanie geodetických údajov so skutkovým stavom :   

Pri obhliadke oceňovanej nehnuteľnosti a pri preskúmaní predložených dokladov ako je list 

vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy a znalecký posudok boli zistené nasledovné skutočnosti. 

Rodinný dom je zapísaný evidenčné na liste vlastníctva č. 1152 v katastri nehnuteľnosti. Vonkajšie 

hranice pozemkov sú v teréne vytýčené oplotením. Rodinný dom je evidovaný v katastrálnej mape, 

pričom tvar a rozmery stavby sú identické so zakreslením v katastrálnej mape. Pozemky sú identické 

s právnym stavom CKN podľa katastrálnej mapy. 

 

f) vymenovanie jednotlivých častí nehnuteľnosti:   

Po obhliadke stávajúceho stavu oceňovaných nehnuteľnosti zistil som tento skutkový stav.   

  

- Rodinný  dom sč. 353 na KN č. 345 

- Drobné stavby na KN č. 345 

- Studňa 

- Vonkajšie úpravy  na KN č. 345 

- Pozemok  - parcely KN č. 340/16, KN č. 343/1, Kn č. 344/1, Kn č. 344/2 a KN č. 345 

 

g) vymenovanie jednotlivých častí nehnuteľnosti, ktoré nie sú vlastnícky vysporiadané:   

Nie sú. 
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2. STANOVENIE  TECHNICKEJ HODNOTY 
Stavebno - technický  popis oceňovanej nehnuteľnosti  pre výpočet ceny 

t e c h n i c k e j    h o d n o t y 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1  Rodinný dom sč. 353 na KN č. 345 

Predmetom ocenenia je rodinný dom postavený v blízkosti centra obce Nálepkovo prístupný 

z miestnej spevnenej  štátnej komunikácie ulica Letná. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 

1930. Rodinný dom má možnosť napojenia na obecný rozvod, vodovodu, kanalizácie  a elektriny.  

Dispozičné riešenie rodinného domu je presne zakreslené v prílohe znaleckého posudku.   

Rodinný dom je ako jednopodlažná stavba s čiastočným podpivničením. Základy sú ako základové 

pásy s dodatočnými izoláciami.  Stropy v podzemnom podlaží klenbové a v prvom nadzemnom 

podlaží sú kompletné drevené s rovným podhľadom. Zvislé nosná konštrukcia je murované 

v skladobnej hrúbke nad 60cm z pálenej tehly. Strecha rodinného domu je sedlová, krytina  strechy  

je plechová pozinkovaná.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky 

sú vápennocementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Interiérové dvere v dome sú 

kompletné v celom dome drevené v oceľových zárubniach. Okná  sú v  celom dome nové plastové  

zdvojené. Podlahy v obytných  miestnostiach  sú z keramickej dlažby. Vo vedľajších miestnostiach 

sú podlahy z keramickej dlažby. Vykurovanie v rodinnom dome je ústredné, radiátory  panelové 

v celom dome. Kotol  na vykurovanie je plynový  aj na tuhé palivo  osadený v I. nadzemnom podlaží 

rodinného domu. Elektroinštalácia je v rodinnom dome svetelná. V dome  je  rozvod  studenej a teplej 

vody na I. nadzemnom podlaží. V rodinnom dome je na prízemí kúpeľňa s WC a osadenými  

predmetmi zdravotechniky. V kúpeľni je osadené  umývadlo, sprchovací kút a kompletnými 

obkladmi stien. V rodinnom dome je na prízemí kuchynská linka s plastovým  umývadlom, 

elektrickým sporákom. Kanalizácie z rodinného domu je  odvedená do obecnej kanalizácie.  

Vzhľadom na použité stavebné konštrukčné prvky, stavebné materiály, hrúbku obvodového muriva  

a vykonávanú pravidelnú údržbu rodinného domu a komplexnú rekonštrukciu, kde prvky dlhodobej 

životnosti sú vo veľmi dobrom stavebno - technickom stave, stanovujem celkovú životnosť rodinného 

kubickou metódou.     

 

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 1930 1,2*(3,85*6,95) 32,11 120/32,11=3,737 

1. NP 1930 6,75*11,9+10,4*17,35-8,05*3,4 233,4 120/233,4=0,514 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených 

v použitom katalógu. 
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Bod Položka 1.PP 1.NP 

1 Osadenie do terénu   

 1.1.a v priemernej hĺbke 2 m a viac so zvislou izoláciou 1055 - 

2 Základy   

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

4 Murivo   

 4.1.a murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 60 cm - 1855 

 
4.1.b murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 
cm 1565 - 

5 Deliace konštrukcie   

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

6 Vnútorné omietky   

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - 400 

7 Stropy   

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové - 760 

 7.3 klenbové 650 - 

8 Krovy   

 8.2 väznicové valbové, stanové - 625 

10 Krytiny strechy na krove   

 10.1.c plechové pozinkované - 570 

12 Klampiarske konštrukcie strechy   

 
12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové 
zachytávače) - 65 

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

 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 - 260 

17 Dvere   

 17.2 plné alebo zasklené dyhované - 190 

18 Okná   

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - 530 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)   

 22.6 kamenné dlažby - 420 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností   

 23.2 keramické dlažby - 150 

24 Ústredné vykurovanie    

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

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)   

 25.2 svetelná 155 155 

30 Rozvod vody   

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

 Spolu 3425 7235 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

32 Vráta garážové   

 32.5 oceľové (1 ks) - 95 
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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.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) - 90 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne   

 
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 
ks) - 60 

 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) (2.5 bm) - 138 

37 Vnútorné vybavenie   

 37.5 umývadlo (1 ks) - 10 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) - 75 

38 Vodovodné batérie   

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) - 35 

 38.3 pákové nerezové (2 ks) - 40 

39 Záchod   

 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) - 25 

40 Vnútorné obklady   

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

 40.5 samostatnej sprchy (1 ks) - 20 

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

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

45 Elektrický rozvádzač   

 45.1 s automatickým istením (1 ks) - 240 

 Spolu - 1078 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,494 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

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

1. PP (3425 + 0 * 3,737)/30,1260 113,69 

1. NP (7235 + 1078 * 0,514)/30,1260 258,55 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti kubickou metódou 
 

Prvok dlhodobej 
životnosti (1) 

Podiel zo stavby 
celkom [%] (2) 

Podiel na súčte PDŽ [%] 
(3) 

Stav pri prehliadke 
[%] (4) (3)*(4)/100 [%] 

Základy 7,57 15,22 80 12,18 

Murivo 25,39 51,03 85 43,38 

Stropy 9,67 19,44 90 17,50 

Schodisko 0,00 0,00 90 0,00 

Krov 7,12 14,31 80 11,45 

Súčet 49,75   84,51 
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Základná životnosť stavby: 120 rokov 

 

Stav prvkov dlhodobej životnosti: 84,51 % 

Základná zostatková životnosť: TT = 










ZZ + 
V

3

2*ZZ
2
 - V  = 











120 + 
89

3

2*120
2
 - 89  ≈ 55 rokov 

 

Zostatková životnosť: T = 84,51 % z 55 rokov ≈ 46 rokov 

 

Predpokladaná životnosť: Z = V + T = 89 + 46 = 135 rokov 

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

1. PP 1930 89 46 135 65,93 34,07 

1. NP 1930 89 46 135 65,93 34,07 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 1930   
Východisková hodnota 113,69 €/m2*32,11 m2*2,494*0,95 8 649,33 

Technická hodnota 34,07% z 8 649,33 2 946,83 

1. NP z roku 1930   

Východisková hodnota 258,55 €/m2*233,40 m2*2,494*0,95 142 976,76 

Technická hodnota 34,07% z 142 976,76 48 712,18 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Podlažie Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 8 649,33 2 946,83 

1. nadzemné podlažie 142 976,76 48 712,18 

Spolu 151 626,09 51 659,01 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Krytá terasa 

Jedná sa o objekt postavený za rodinným domom. Základy pod nosnými stĺpikmi. Zvislá nosná 

konštrukcia  je vytvorená drevenými stĺpikmi. Strop trámčekový, strecha je pultová, krytina strechy 

plechová pozinkovaná. Podlaha  z betónovej dlažby. V objekte je len rozvod elektrickej energie.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
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Podlažie Začiatok 
užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 2009 7,0*4,2 29,4 18/29,4=0,612 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených 

v použitom katalógu. 
 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže 115 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere 205 

4 Stropy  

 4.3 trámčekové bez podhľadu 205 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

8 Klampiarske konštrukcie  

 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) 100 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.5 napustenie impregnáciou 180 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.5 napustenie impregnáciou 50 

14 Podlahy  

 14.1 keramická dlažba, umelý kameň 500 

18 Elektroinštalácia  

 18.2 len svetelná - poistkové automaty 215 

 Spolu 2875 
 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,494 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

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

1. NP (2875 + 0 * 0,612)/30,1260 95,43 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. NP 2009 10 30 40 25,00 75,00 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 95,43 €/m2*29,40 m2*2,494*0,95 6 647,41 

Technická hodnota 75,00% z 6 647,41 4 985,56 
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2.2.2 Prístrešok  

Jedná sa o objekt postavený za rodinným domom. Základy pod nosnými stĺpikmi. Zvislá nosná 

konštrukcia  je vytvorená drevenými stĺpikmi. Strop trámčekový, strecha je pultová, krytina strechy 

plechová pozinkovaná. Podlaha  z betónovej dlažby. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného 

plechu. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie Začiatok 
užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 2009 6,7*2,95 19,77 18/19,77=0,910 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených 

v použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže 115 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere 205 

4 Stropy  

 4.5 podbitie krovu 150 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

8 Klampiarske konštrukcie  

 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) 100 

14 Podlahy  

 14.4 cementové dlaždice, liaty xylolit, hladený betón s náterom 350 

 Spolu 2225 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,494 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

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

1. NP (2225 + 0 * 0,910)/30,1260 73,86 
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TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. NP 2009 10 30 40 25,00 75,00 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 73,86 €/m2*19,77 m2*2,494*0,95 3 459,68 

Technická hodnota 75,00% z 3 459,68 2 594,76 

 

2.2.3 Kopaná studňa – umiestnená v podzemnom podlaží rodinného domu 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 

KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Typ: kopaná 

Hĺbka: 10 m 

Priemer: 1000 mm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,494 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 

Rozpočtový ukazovateľ: do 5 m hĺbky: 81,49 €/m 

 5-10 m hĺbky: 149,21 €/m 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kopaná studňa 1820 199 1 200 99,50 0,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (81,49 €/m * 5m + 149,21 €/m * 5m) * 2,494 * 0,95 2 732,99 

Technická hodnota 0,50 % z 2 732,99 € 13,66 

 

2.2.4 Prípojka vodovodu – napojenie rodinného domu na obecný rozvod vodovodu 

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.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1280/30,1260 = 42,49 €/bm 

Počet merných jednotiek:   6 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,494 

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 [%] 

Prípojka vodovodu  2005 14 16 30 46,67 53,33 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6 bm * 42,49 €/bm * 2,494 * 0,95 604,03 

Technická hodnota 53,33 % z 604,03 € 322,13 

 

2.2.5 Prípojka kanalizácie – napojenie rodinného domu na obecný rozvod kanalizácie  

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.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 530/30,1260 = 17,59 €/bm 

Počet merných jednotiek:   6 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,494 

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 [%] 

Prípojka kanalizácie  2005 14 26 40 35,00 65,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6 bm * 17,59 €/bm * 2,494 * 0,95 250,06 

Technická hodnota 65,00 % z 250,06 € 162,54 

2.2.6 Spevnené plochy 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 
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ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 

Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 

Položka: 8.3.d) Betónové dlaždice - kladené do piesku 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 220/30,1260 = 7,30 €/m2 ZP 

Počet merných jednotiek:   10,25*6,05 = 62,01 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,494 

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 2013 6 24 30 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 62,01 m2 ZP * 7,3 €/m2 ZP * 2,494 * 0,95 1 072,52 

Technická hodnota 80,00 % z 1 072,52 € 858,02 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Rodinný dom sč. 353 na KN č. 345 151 626,09 51 659,01 

Drobné stavby   

Krytá terasa 6 647,41 4 985,56 

Prístrešok  3 459,68 2 594,76 

Celkom za Drobné stavby 10 107,09 7 580,32 

Kopaná studňa  2 732,99 13,66 

Vonkajšie úpravy   
Prípojka vodovodu  604,03 322,13 

Prípojka kanalizácie  250,06 162,54 

Spevnené plochy 1 072,52 858,02 

Celkom za Vonkajšie úpravy 1 926,61 1 342,69 

Celkom: 166 392,78 60 595,68 

 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
   

a) Analýza polohy nehnuteľností:            

Oceňovaný rodinný dom sa  nachádza v katastrálnom území Nálepkovo neďaleko centra obce  

umiestnený na rovinatom pozemku. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej komunikácie ulica 

Letná.  V okolí  sa nachádza individuálna zástavba rodinnými domami, obchod s miešaným tovarom 

a prevádzka píly. Dostupnosť do centra okresného mesta Gelnica je do 30 km a dostupná je 

autobusovou dopravou alebo individuálnom dopravou.  Orientácia obytných miestností  rodinného  

domu  je na juh  a výhod. Stavba nie je zaťažená nadmernou prašnosťou a hlučnosťou z dopravy, 

vzhľadom na umiestnenie obytných miestnosti. 
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Ohodnocovaná nehnuteľnosť svojím stavebno-technickým prevedením nie je uspôsobená na iný účel 

využitia, ako na bývanie. V budúcnosti sa neočakávajú zmeny v blízkej okolitej zástavbe, ktoré 

ovplyvnia hodnotu stavby.  

 

b) Analýza využitia nehnuteľností:  

Rodinný dom je ako dvojpodlažná stavba. Využitie vlastníkom je pre účely bývania. Svojím 

dispozičným riešením, technickým vybavením zodpovedá podmienkam je na celoročné bývanie. 

Vzhľadom na typ stavby nie je možné iné využitie oceňovanej nehnuteľnosti.  

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  

Riziká spojené s využívaním oceňovanej nehnuteľnosti sú vyznačené na liste vlastníctva. 

V súčasnosti  sú prípadné riziká s využívaním rodinného domu zohľadnené  s ďalším využitím 

nehnuteľnosti na účel na akú je určený. Všetky známe riziká v čase obhliadky sú zohľadnené 

v doporučenej všeobecnej hodnote.   

 

3.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE    
 

3.1.1 STAVBY 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie bol stanovený s ohľadom na typ nehnuteľností a sídlo. 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie je vykonaný podľa Metodiky stanovenia všeobecnej 

hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej Žilinskou univerzitou - Ústavom súdneho inžinierstva. 

Zdôvodnenie jednotlivých koeficientov je uvedené priamo v tabuľke 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,35 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,350 + 0,700) 1,050 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,700 

III. trieda Priemerný koeficient 0,350 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,193 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,350 - 0,315) 0,035 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 
1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,350 13 4,55 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 obchodné centrá hlavné ulice a vybrané sídliská I. 1,050 30 31,50 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 0,700 8 5,60 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1,050 7 7,35 
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5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,350 6 2,10 

6 Typ nehnuteľnosti     

 
priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným 
riešením. 

III. 0,350 10 3,50 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 
15 % III. 0,350 9 3,15 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 malá hustota obyvateľstva I. 1,050 6 6,30 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k JJZ - J - JJV I. 1,050 5 5,25 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1,050 6 6,30 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, spoločná anténa II. 0,700 7 4,90 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 0,700 7 4,90 

13 Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, 
služby, kultúra)     

 
obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, 
kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné 
služby 

III. 0,350 10 3,50 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,350 8 2,80 

15 Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,700 9 6,30 

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

 bez zmeny III. 0,350 8 2,80 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu päťnásobok až 
desaťnásobok súčasnej zástavby II. 0,700 7 4,90 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom IV. 0,193 4 0,77 

19 Názor znalca     

 dobrá nehnuteľnosť II. 0,700 20 14,00 

 Spolu   180 120,47 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 120,47/ 180 0,669 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 60 595,68 € * 0,669 40 538,51 € 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1. POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
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3.2.1.1 pozemok  -  jedná sa o rovinatý   pozemok vytvorený piatimi  parcelami, ktoré sú v k.u. 

Nálepkovo v tesnej blízkosti centra obce. Pozemok je voľne prístupný z miestnej spevnenej 

komunikácie ulica Letná.  Oceňovaný  pozemok  zatiaľ má  možnosť  napojenia  na rozvod vodovodu, 

kanalizácie a elektrickú energiu.  Predmetom ohodnotenia je pozemok umiestnený v zastavanom 

území obce Nálepkovo, katastrálne územie Nálepkovo. Pozemky sú vedené ako zastavané plochy 

a nádvoria a trvalé trávne porasty. V  lokalite sú zastúpené rodinné domy so štandardným vybavením.  

Negatívne účinky okolia na pozemok neboli zistené. V meste vzhľadom na jej polohu v rámci 

osídlenia  je evidentný záujem o kúpu pozemkov v danej lokalite , uvažujem  povyšujúce faktory. 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 

KN č. 340/16 zastavané plochy a nádvoria 150 150,00 1/1 150,00 

KN č. 343/1 zastavané plochy a nádvoria 290 290,00 1/1 290,00 

KN č. 344/1 trvalý tráv. porast 423 423,00 1/1 423,00 

KN č. 344/2 trvalý tráv. porast 537 537,00 1/1 537,00 

KN č. 345 zastavané plochy a nádvoria 904 904,00 1/1 904,00 
Spolu 
výmera       2 304,00 

 

Obec:     Nálepkovo 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 

 
Označenie a názov 

koeficientu Hodnotenie Hodnota 
koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti 
pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov 1,00 

kV 
koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie 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) 1,30 

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 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v 
zvýšenej východiskovej hodnote 2,50 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,00 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,30 * 2,50 * 1,00 3,8025 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 3,8025 12,62 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 2 304,00 m2 * 12,62 €/m2 29 076,48 € 
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VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti [€] 

parcela č. KN č. 340/16 1 893,00 

parcela č. KN č. 343/1 3 659,80 

parcela č. KN č. 344/1 5 338,26 

parcela č. KN č. 344/2 6 776,94 

parcela č. KN č. 345 11 408,48 

Spolu 29 076,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZÁVER 

 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 

Všeobecná hodnota rodinného domu bola stanovená metódou polohovej diferenciácie. Vzhľadom na 

umiestnenie rodinného domu, jeho dispozičné a architektonické riešenie, stavebno-technický stav je  

všeobecná hodnota rodinného domu stanovená metódou polohovej diferenciácie, ktorá  objektívne 

vystihuje všeobecnú hodnotu predmetnej nehnuteľnosti v danom mieste a čase pri jej prípadnom 

poctivom predaji v bežnom obchodnom styku. 
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Rekapitulácia: 

Stavby: 

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:                                                                   40 538,51 € 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

 

Pozemky: 

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:                                                       29 076,48 € 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom sč. 353 na Kn č. 345 34 559,88 

Drobné stavby  

Krytá terasa 3 335,34 

Prístrešok  1 735,89 

Spolu za Drobné stavby 5 071,23 

Kopaná studňa   9,14 

Vonkajšie úpravy  
Prípojka vodovodu  215,50 

Prípojka kanalizácie  108,74 

Spevnené plochy 574,02 

Spolu za Vonkajšie úpravy 898,26 

Spolu stavby 40 538,51 

Pozemky  

 pozemok  - parc. č. KN č. 340/16 (150  m2) 1 893,00 

 pozemok  - parc. č. KN č. 343/1 (290  m2) 3 659,80 

 pozemok  - parc. č. KN č. 344/1 (423  m2) 5 338,26 

 pozemok  - parc. č. KN č. 344/2 (537  m2) 6 776,94 

 pozemok  - parc. č. KN č. 345 (904  m2) 11 408,48 

Spolu pozemky (2 304,00 m2) 29 076,48 

Spolu VŠH  69 614,99 

Zaokrúhlená VŠH spolu  69 600,00 
 

Slovom: Šestdesiatdeväťtisícšesťsto Eur 
 

 

V Prešove   dňa 27.4.2019 

 

 
 

 

 

Odtlačok znaleckej pečiatky                                  Ing. Milan  Vinkler  

                                    znalec 
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IV. PRÍLOHY 

Zoznam príloh znaleckého posudku 

 

 

- Objednávka č. DD 33-2019 MBtrend s.r.o. Bratislava zo dňa 25.02.2019  

 

- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu  vlastníctva č1152 k.ú. Nálepkovo  zo  dňa 27.04.2019, 

vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. 

 

- Kópia z katastrálnej mapy, kat. územie Nálepkovo, vytvorená cez katastrálny portál zo dňa 

27.04.2019 

 

- Pôdorys oceňovanej nehnuteľnosti 

 

- Fotodokumentácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znalec: Ing. Milan Vinkler číslo posudku: 100/2019 

Strana 26 

 

 

 

 

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

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

prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti  slovenskej republiky pod č. spr. 2354/02 zo 

dňa 10.12.2002 V odbore   - s t a v e b n í c t v  o  

- odvetvie  pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti 

Evidenčné číslo znalca 913775. 

Znalecký posudok je zapísaný pod poradovým číslom 100/2019.  

   

Vyhlásenie podľa ods. 2  § 209 civilného sporového poriadku: 

Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Znalec pri vypracovaní 

tohto znaleckého posudku vychádzal z údajov poskytnutých zadávateľom a údajov získaných z 

verejných zdrojov. V prípade predloženia nových údajov, ktoré majú vplyv na závery znaleckého 

posudku, môže byť vypracované doplnenie znaleckého posudku podľa písm. a) ods. 4 § 18 vyhlášky 

č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. 

 

   

 

 

 

 

   

        

   

                    Ing. Milan Vinkler  

                                                              znalec 

 

 

 

 

 

  


















