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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca: 
Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 37 na 7.p., bytového domu súpisné číslo 2379, Eötvösova ulica 
vchod č. 45 v Komárne, postavenom na pozemku parc.č. 2765 v katastrálnom území Komárno, so 
spoluvlastníckym podielom 7517/383098 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku. 
 
2. Dátum vyžiadania posudku: 04.07.2017. 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie technického stavu): 
31.07.2017. 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 07.08.2017. 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :     
- Objednávka znaleckého posudku za účelom vykonania dobrovoľnej dražby, zo dňa 04.07.2017 - kópia 
- Znalecký posudok č.164/2008, vypracovaný Ing. Oto Pisoň, dňa 08.06.2008 - kópia  
- Potvrdenie o začatí užívania stavby, vydané Mestským úradom v Komárne, zo dňa 17.06.2002 - kópia   
- Pôdorys bytu č37, 7.p., - kópia 
 
5.2 Získané znalcom :  
- Výpisu z katastra nehnuteľností, list vlastníctva č. 7259 - čiastočný, k.ú. Komárno - obec: Komárno, 
okres: Komárno, dňa 03.08.2017.      
- Kópia z katastrálnej mapy vytvorená cez internetový portál, k.ú. Komárno, Obec Komárno, okres: 
Komárno, dňa 03.08.2017, vytvorený cez internetový portál 
- Zameranie a zakreslenie skutočného stavu bytu - pôdorys 
- Preverenie stavu s bytmi na relevantnom realitnom trhu. 
- Fotodokumentácia stavu bytu k dátumu miestneho šetrenia. 
 
6. Použitý právny predpis: 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z.z. z 05.02.2016, 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. 

- STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia 

stavieb. 
- Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení. 
- STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení. 
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa 

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

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

- Vyhláška ŠÚ SR č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb  
- Indexy cien stavebných prác, ŠÚ SR. 
- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3. 
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- Dušan Majdúch - Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, Slovenská technická univerzita, 2006. 
- Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášok MS SR č. 

626/2007 Z.z., č. 605/2008 Z.z., č. 47/2009 Z.z. a č. 254/2010 Z.z., november 2010. 
- Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. - Ohodnocovanie 

nehnuteľností, vydavateľstvo Mipress, Bratislava 2012. 
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  Neboli vznesené. 
 
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:   
Pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby.  

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. Použitá je 
metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je 
možné, pretože byt nie je schopný 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. 
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v 
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový 
ukazovateľ bytu je stanovený ma 1 m2 podlahovej plochy bytu v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri 
tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia a územného vplyvu. Koeficient vývoja cien je 
podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre 2. štvrťrok 2017, prevzatý 
z internetovej stránky Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, www.usi.sk. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :     
Výpis z katastra nehnuteľností, List vlastníctva č. 7259-čiastočný, vytvorený cez katastrálny portál dňa 
03.08.2017.  
Okres - Komárno ,obec - Komárno, katastrálne územie - Komárno. 
 
ČASŤ A:  Majetková podstata:   
     
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape  
 
parc.č. Výmera v m2 Druh    sp.využ.p.  Umiestnenie   Právny   Druh ch.n. 
   pozemku  pozemku vzťah 
2765       465  Zastavané plochy a nádvoria 15       1 
 
Legenda: 
Spôsob využitia pozemku 
15-Pozemok na ktorom je umiestnená bytová budova označená súpisným číslom 
Kód umiestnenia stavby: 
1-Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 
Stavby 
 
súpisné           na parcele               druh            popis                                    umiestnenie 
číslo                číslo                       stavby         stavby                                      stavby  
2379                2765                        9             obytný dom                      1 
Legenda: 
Druh stavby: 
9-Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 
1-Stavba postavená na zemskom povrchu 
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Byty a nebytové priestory 
 
ČASŤ B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:      
por.č.       priezvisko, meno ( názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo ( IČO) 
                a miesto trvalého pobytu ( sídlo) vlastníka,     spoluvlastnícky podiel 
Byty 
 
Vchod:            45               7.p.              byt č. 37 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:     7517/383098 
 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
70 Szarková Eszter r. Szarková, Eötvösova 2379/45, Komárno, PSČ 945 01, SR 

Dátum nar.:  12.04.1984 
             Spoluvlastnícky podiel:        1/1 
 
Titul nadobudnutia:  
- Kúpna zmluva V-3535/08 z 25.9.2008 
- Kúpna zmluva V-2845/2014 z 07. 08. 2014 
Poznámka 
- Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 16.05.2017 , P-515/17 v 
prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa , a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava, formou predajom Nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe, na pozemok parc. reg.'C' č. 2765, na 
byt nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 2379 na parc. reg.'C' č. 2765, na byt č.37, 7. poschodie, 
vchod č. 45, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku v 
podiele 7517/383098 a pozemku parc. 'C' č. 2765 zastavanej plochy a nádvoria o výmere 465 m2, 
vlastník: Szarková Eszter r.Szarková nar.12.4.1984. 
 
ČASŤ C. Ťarchy:  
- Vecné bremeno: Doživotné užívanie a bývanie pre Teréziu Jandášovú r. Czibulkovú, b.vl.č. 37, 
byt.č.11/2 o.č. 45, /Vígh Ernest a Terézia r. Jandásová/. 
- Vklad záložného práva V-3357/08 zo dňa 28.7.2008 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so sídlom 
Suché mýto 4,816 07 Bratislava,IČO:00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom,zml.o 
splátkovom úvere č. 0212633766 na pozemok parc.č. 2765 a na byt č. 37, 7.p., vchod č.: 45 v bytovom 
dome so súp.č. 2379 na parc.č. 2765, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku : 7517/383098, ( vlast. Szarková Eszter r. Szarková, nar. 12. 04. 1984) 
- pol.vz. 2369/08, 3008/08 
- Zákonné záložné právo Z-1177/16 v zmysle § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších 
predpisov na zabezpečenie pohľadávky v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
na pozemok parc. 'C' č. 2765, na byt nachádzajúci sa v obytnom dome so súp. č. 2379 na parc. 'C' č. 
2765, na byt č.37, 7. poschodie, vchod č. 45, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a pozemku v podiele 7517/383098 a pozemku parc. 'C' č. 2765 zastavanej plochy a 
nádvoria o výmere 465 m2, vlastník: Szarková Eszter r.Szarková nar.12.4.1984. 
Iné údaje: Bez zápisu 
Poznámka: Bez zápisu 
     
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola stanovená dňa 31.07.2017. Nakoľko v čase 
šetrenia nebola sprístupnená nehnuteľnosť, boli zadávateľom poskytnuté podklady a znalecký posudok č. 
164/2008, vypracovaný Ing. Oto Pisoň. Z toho dôvodu ohodnocujem nehnuteľnosť na základe 
posledných skutočností, predložených zadávateľom. Fotodokumentácia stavu bytu a bytového domu bola 
vyhotovená znalcom dňa 31.07.2017. 
 
d) Technická dokumentácia: 
Nakoľko sa vlastník nehnuteľnosti obhliadky nezúčastnil v stanovenom termíne, mi bol zadávateľom 
poskytnutý Znalecký posudok č. 164/2008, odkiaľ som prevzala podklady, začiatok užívania stavby a 
pôdorys bytu. Predložený pôdorys nekorešponduje s výpočtom uvedenej podlahovej plochy. Túto výmeru 
som opravila podľa pôdorysu a použila aj pri výpočte podlahovej plochy bytu, čím vyšla podlahová plocha 
76,88m2. Bytový dom je v dobrom udržiavanom stave po rekonštrukcii.  
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V LV č. 7256 sa v časti - Ťarchy uvádza  - Vecné bremeno: Doživotné užívanie a bývanie pre Teréziu 
Jandášovú r. Czibulkovú, b.vl.č. 37, byt.č.11/2 o.č. 45, ktoré nepatrý pre ohodnocované nehnuteľnosti.  
Vek stavby pre účel ohodnotenia bol stanovený z predloženého dokladu - Potvrdenie o veku stavby. Na 
základe toho bol dom daný do užívania v roku 1978 z čoho vyplýva, že vek domu je 2017-1978 = 39 
rokov, čomu zodpovedá aj jeho opotrebenie a technický stav konštrukcií. Životnosť bytového domu je 90 
rokov - prevzatú z Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydala Žilinská 
univerzita v Žiline. 

 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Ohodnocovaný byt je na základe evidencie v katastri nehnuteľností a výpisu z listu vlastníctva č. 7259-
čiastočný vo výlučnom vlastníctve Szarková Eszter r. Szarková, nar. 12.04.1984, bytom Eötvösova 
2379/45, Komárno, PSČ 945 01, SR, so spoluvlastníckym podielom 1/1. Vlastnícke práva k bytu 
nadobudnuté: - Kúpna zmluva V-3535/08 z 25.9.2008, Kúpna zmluva V-2845/2014 z 07. 08. 2014. 
Ohodnocovaný byt má pridelené číslo 37 a nachádza sa na 7.p., - umiestnenie bytu na podlaží súhlasí so 
skutočnosťou. Bytový dom má pridelené súp.č. 2379 a postavený je na pozemku parc.č. 2765 - v k.ú. 
Komárno. - pôdorysný tvar stavby a umiestnenie stavby na pozemku vzhľadom na okolitú zástavbu 
korešponduje s nákresom v katastrálnej mape. Prístup k domu je po verejnej komunikácii - Eötvösova 
ulica.  
Na nehnuteľnostiach sú evidované ťarchy:  
- Vklad záložného práva V-3357/08 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s 
- Zákonné záložné právo Z-1177/16 v zmysle § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších 
predpisov  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Byt - č. 37, 7.p., obytného domu súp.č.2379, Eötvösova ulica, vchod číslo 45.  
Spoluvlastníckym podielom 7517/383098 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu, 
pozemku  
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
Neboli zistené. 
 

2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 37, 7.p., Eötvösova ul.č.45, súp.č.2379, Komárno 
 

POPIS 

 
Popis bytového domu: 
Ohodnocovaný bytový dom súp.č. 2379 v ktorom sa oceňovaný byt nachádza je umiestnený v 
zastavanom území mesta Komárno na Eötvösovej ulici vchod č. 45, na pozemku parc.č. 2765. Objekt bol 
daný do užívania v roku 1978. Ide o bytový dom, ktorý pozostáva z 13.NP bez podpivničenia, kde sa na 
1.NP – prízemí nachádzajú spoločné priestory, pivnice prislúchajúce bytom, hlavný a vedľajší vchod 
s nepravidelne štvorcovým pôdorysom. V bytovom dome sa nachádza osobný a nákladný  výťah, na 
každom poschodí 6 bytových jednotiek, teda v celom dome je 72 bytových jednotiek. V roku 2015 bola 
prevedená rekonštrukcia bytového domu. 
Bytový dom je postavený v panelovej konštrukčnej sústave T 06 B. Ide o bodový dom, kde nosným 
systémom sú priečne nosné steny, ktoré sa krížia a sú navzájom kolmé. Modulová osnova nosných stien 
je 3600m, konštrukčná výška podlaží je 28000mm, osadenie objektu je na pilotách, obvodový plášť je 
z pórobetónových panelov hr. 240mm, zvislé nosné steny sú zo železobetónových dielcov hr. 150mm, 
priečky hr. 60mm. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových dielcov hr. 120mm. Strešný plášť plochej 
strechy je dvojplášťová konštrukcia s tepelnou izoláciou z pórobetónových panelov, povrchová krytina je 
z ťažkých živičných pásov. Na streche sa nachádzajú komory na odvod vzduchu z bytových jadier, 
dymové klapky na odvetranie schodišťa a strojovňa výťahu. Schodisko v dome je železobetónové 
prefabrikované s povrchovou úpravou terazzo. Povrchová úprava vnútorných stien vápenno cementová 
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omietka s náterom do výšky 1,40m olejový náter, okná plastové, vstupné priestory nová keramická 
dlažba. Vstupné dvere hliníkové opatrené elektronickým čipom, schránky. 
Z verejných inžinierskych sietí je objekt napojený na elektrický rozvod, vodovod, kanalizáciu, plyn, rozvod 
tepla - ústredného kúrenia a teplej vody, elektroinštalácia je čiastočne nová - svetelná ako i motorická, 
odkanalizovaný je do mestského kanalizačného systému.  
 
Spoločnými časťami domu sú základy, strechy, chodby, obvodové nosné múry, priečelia, vchody, 
schodištia, vodorovné nosné, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a povala.  
Spoločnými zariadeniami domu sú kočikáreň, pivničné priestory, bleskozvody, TV anténa, vodovodné, 
teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade ak sú  umiestnené 
mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom sa oceňovaný byt nachádza. Všetky spoločné časti a 
spoločné zariadenia domu sú v štandardnom vybavení. 
 
Popis bytu: 
Ohodnocovaný byt č. 37 nachádzajúci sa na 7.p., dispozične pozostáva z troch obytných miestností 
a príslušenstva ktorými sú,  kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC, predsieň s chodbou, šatník a pivnica 
o výmere 1,88m2 nachádzajúca sa na prízemí bytového domu.  
Byt má ústredné kúrenie a ohrev teplej vody na centrálny zdroj, prípojky studenej a teplej vody, plynu, 
kanalizácie, káblovej televízie a elektriky. Byt je v pôvodnom udržiavanom stave, povrchová úprava stien 
štukové vápenné, podlaha v celom byte s povrchovou úpravou z PVC, okná drevené zdvojené, radiátory 
pôvodné oceľové, jadro nie je murované – z umakartu. V kúpeľni je oceľová vaňa, keramické umývadlo 
v samostatnom WC osadený splachovací záchod s nádržkou, keramické obklady v kúpeľni 
a v samostatnom WC nie sú realizované. V kuchyni je pôvodná kuchynská linka na báze dreva nad 
ktorou je keramický obklad, smaltovaný drez, plynový sporák s digestorom, osadená špajzová skrinka. 
Z obývacej miestnosti a jednej izby je výstup na balkóny o výmere 4,15m2 kde sú podlahy z keramickej 
dlažby.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 803 2 Domy obytné typové s konštrukčnými sústavami  to 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m
2
] 

obytná miestnosť                    3,45*5,85 20,18 

izba                                          3,45*3,55 12,25 

izba                                          3,45*3,45 11,90 

kuchyňa                                    3,45*3,45+2,48*1,78 16,32 

kúpeľňa                                    1,70*1,55 2,64 

samostatné WC                        0,80*1,10 0,88 

šatník                                        1,15*1,68 1,93 

predsieň s chodbou                  3,45*1,11+1,63*3,11 8,90 

pivnica                                      1,50*1,25 1,88 

Vypočítaná podlahová plocha 76,88 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m

2
 

Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,395 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
Počet izieb: 3 
 
 
 
 



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 151/2017 

Strana 7 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,81 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,33 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,69 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,88 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,81 

6 Krytina strechy 2,00 1,30 2,60 2,50 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,10 1,10 1,06 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,30 3,90 3,75 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,10 2,20 2,11 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,50 1,30 0,65 0,62 

12 Okná 5,00 1,30 6,50 6,25 

13 Povrchy podláh 0,50 1,10 0,55 0,53 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,40 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,92 

16 Bleskozvod 1,00 1,10 1,10 1,06 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,05 2,10 2,02 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,05 2,10 2,02 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,96 

20 Výťahy 2,00 1,50 3,00 2,88 

21 Ostatné 2,00 1,10 2,20 2,11 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,84 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 0,80 0,80 0,77 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,92 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,40 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,40 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,88 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,96 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,96 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,48 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,92 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,92 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,84 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,84 

35 Ostatné 2,50 0,90 2,25 2,16 

 Spolu 100,00  104,05 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 104,05 / 100 = 1,0405 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m

2
] 

 VH = 325,30 €/m
2
 * 2,395 * 1,037 * 1,0405 * 1,02 

 VH = 857,45 €/m
2
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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 [%] 

Byt č. 37, 7.p., 
Eötvösova ul.č.45, 
súp.č.2379, Komárno 

1978 39 51 90 43,33 56,67 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 857,45 €/m
2
 * 76,88m

2 65 920,76 

Technická hodnota 56,67% z 65 920,76 € 37 357,29 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Ohodnocovaný bytový dom súp.č. 2379 sa nachádza na Eötvösovej ulici vchod č. 45 v zástavbe bytových 
domov na bežnom sídlisku v tesnej blízkosti centre mesta Komárno. Mesto Komárno je hraničným 
okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu Slovenska, na sútoku rieky Dunaj a Váh. Počet obyvateľov 
do 40 000,  blízkosti obytného domu je výborná občianska vybavenosť, základná a materská škola, 
nákupné centrum, detské ihrisko, lekáreň, zdravotné stredisko, zastávka MHD, autobusová a železničná 
stanica, bezproblémové parkovanie pred bytovým domom. Spojenie s mestom je zabezpečené 
autobusovou, vlakovou a lodnou dopravou. V dosahu 20km sa nachádza diaľničná sieť spájajúca 
Budapešť s Viedňou. V meste sa nachádza verejná doprava ako aj taxislužba. Od krajského mesta Nitra 
je mesto Komárno vzdialené asi 75km. Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí objektu je park a vodná 
plocha do vzdialenosti 1000m. 
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Byt je využívaný na projektovaný účel - na bývanie ako jednogeneračný s vlastníkom bytu bez výnosu.  
Iné využitie sa v súčasnosti nepredpokladá.  
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Konfliktné skupiny sa v dome nenachádzajú. Okolie domu sa nenachádza v záplavovej oblasti a nie je 
zaťažované spádom emisií z priemyselnej výroby a dopravy.  
Na nehnuteľnostiach sú evidované ťarchy:  
- Vklad záložného práva V-3357/08 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s 
- Zákonné záložné právo Z-1177/16 v zmysle § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších 
predpisov  

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 BYTY 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s ,,Metodikou  výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, 
polohy, typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej 
lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,70. 
Obytný dom sa nachádza v tesnej blízkosti centre mesta v lokalite bežného sídliska v k.ú. Komárno. V 
okolí bytového domu sú objekty na bývanie a objekty občianskej vybavenosti - stredné, základné školy, 
kultúrne zariadenia, základné obchodné siete a služby. Bytový dom má jeden hlavný vchody a jeden 
zadný vchod, vo vchode je nad 48 bytových jednotiek s dvoma výťahmi. Dopyt v porovnaní s ponukou je 
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výrazne vyšší, nehnuteľnosť vyžaduje opravu, rekonštrukciu. Miera nezamestnanosti v meste je do 10%, 
bytová jednotka sa nachádza na 7.p., orientácia obytných miestností je na J-Z a J-V stranu. Rekreačná 
oblasť Apáli je vo vzdialenosti do 2km a vo vzdialenosti 500m mŕtve rameno Dunaja od obytného domu.  

 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,7 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,700 + 1,400) 2,100 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,400 

III. trieda Priemerný koeficient 0,700 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,385 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,700 - 0,630) 0,070 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:   
 

Číslo Popis Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku     

 dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší I. 2,100 10 21,00 

2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 0,700 30 21,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,700 7 4,90 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 2,100 5 10,50 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, 
výťah 

III. 0,700 6 4,20 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 vykonaná rekonštrukcia bytového jadra a kuchyne III. 0,700 10 7,00 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti  

    

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu 
dopravy, nezamestnanosť do 10 % 

II. 1,400 8 11,20 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 
48 bytov 

III. 0,700 6 4,20 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ - JV II. 1,400 5 7,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaží III. 0,700 9 6,30 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: nad 48 bytov V. 0,070 7 0,49 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 
železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 
minút 

II. 1,400 7 9,80 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, 
kompletná sieť obchodov a služieb 

I. 2,100 6 12,60 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového 
domu 

    

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,700 4 2,80 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu     
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 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,400 5 7,00 

16 Názor znalca     

 priemerný byt III. 0,700 20 14,00 

 Spolu   145 143,99 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 143,99/ 145 0,993 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 37 357,29 € * 0,993 37 095,79 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 Pozemok - k.ú. Komárno 

POPIS 

 
Ohodnocovaný spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. 2765 je vedený ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 465m2, pod bytovým domom, zapísané na LV č. 7259 v k.ú. Komárno, K 
ohodnocovanému bytu patrí podiel 7517/383098 na pozemku pod bytovým domom, ktorý je rovinatý, s 
prístupom po spevnenej komunikácii a s napojením na všetky rozvody inžinierskych sietí, káblovú 
televíziu ako i na diaľkové vykurovanie.  Na pozemku sa nachádza stavba obytného domu so súpisným 
číslom 2379. Okolo domu sú vybudované prístupové chodníky, detské ihrisko, parky, dostačujúce 
parkovacie miesta s prístupom z Eötvösovej ulici. Nie sú známe žiadne negatívne účinky okolia, ktoré by 
mohli upravovať všeobecnú cenu pozemku.  Východisková jednotková hodnota pozemkov pre mesto 
Komárno je v zmysle platnej vyhlášky 9,96 €/m2, použila som aj povyšujúci faktor z dôvodu zvýšeného 
záujmu o kúpu pozemkov  ohodnocovanej lokalite. 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m
2
] 

Podiel 
Výmera 

podielu [m
2
] 

2765 zastavané plochy a nádvoria 465 465,00 7517/383098 9,12 

 
Obec:     Komárno 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m

2
 

 
Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 
koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 
50 000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti 
vilových alebo rodinných domov v centre I mimo centra mesta, oblasti 
rekreačných domčekov v dôležitých centrách turistického ruchu, 
priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov 

1,30 

kV 
koeficient intenzity využitia 

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, 
bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s 
bežným technickým vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou 
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta 

1,00 

kP 
koeficient obchodnej a 

priemyselnej polohy 
3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, 
zemného plynu) 

1,30 
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kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

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

3,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 1,30 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,30 * 3,00 * 
1,00 

6,0840 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m
2
 * 6,0840 60,60 €/m

2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 465,00 m

2
 * 60,60 

€/m
2 

28 179,00 € 

Všeobecná hodnota podielu pozemku 
VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 7517/383098 * 28 
179,00 € 

552,67 € 

 
 

III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
Úlohou znalca podľa objednávky na vypracovanie posudku bolo stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 

37 na 7.p., bytového domu súpisné číslo 2379, Eötvösova ulica vchod č. 45 v Komárne, postavenom na 

pozemku parc.č. 2765 v katastrálnom území Komárno, so spoluvlastníckym podielom 7517/383098 na 

spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, pre účel výkonu 

záložného práva formou dobrovoľnej dražby.    

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti 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. 

 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota poloh. difer. (byty a nebyt. priestory) spoluvlastníckeho podielu:  37 095,79 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie spoluvlastníckeho podielu:  552,67 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov 
Všeobecná 

hodnota celej časti 
[€] 

Spoluvl. 
podiel 

Všeobecná hodnota 
spoluvlastníckeho 

podielu [€] 

Stavby    

Byt č. 37, 7.p., Eötvösova ul.č.45, súp.č.2379, 
Komárno 

37 095,79 1/1 37 095,79 
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Pozemky    

 Pozemok - k.ú. Komárno - parc. č. 2765 (9,12  m
2
) 28 179,00 7517/383098 552,67 

Spolu VŠH    37 648,46 

Zaokrúhlená VŠH spolu    37 600,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  37 600,00 € 
Slovom: Tridsaťsedemtisícšesťsto Eur 
 
 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
Ohodnocovaný byt si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. 
Na nehnuteľnostiach sú evidované ťarchy:  
- Vklad záložného práva V-3357/08 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s 
- Zákonné záložné právo Z-1177/16 v zmysle § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších 
predpisov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave   dňa 7.8.2017 Ing. Dagmar Jančovičová 
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IV. PRÍLOHY 
 
 

 Objednávka znaleckého posudku za účelom vykonania dobrovoľnej dražby, zo dňa 04.07.2017 - 
kópia 

 

 Výpisu z katastra nehnuteľností, list vlastníctva č. 7259 - čiastočný, k.ú. Komárno - obec: 
Komárno, okres: Komárno, dňa 03.08.2017.      

 

 Kópia z katastrálnej mapy vytvorená cez internetový portál, k.ú. Komárno, Obec Komárno, okres: 
Komárno, dňa 03.08.2017, vytvorený cez internetový portál 

 

 Potvrdenie o začatí užívania stavby, vydané Mestským úradom v Komárne, zo dňa 17.06.2002 - 
kópia   

 

 Pôdorys bytu č37, 7.p., - kópia 
 

 Mapa sídliska- umiestnenie bytového domu a širšie vzťahy. 
 

 Fotodokumentácia stavu bytového domu a bytu na miestnom šetrení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo 37 00 00 a odvetvie 
Odhad hodnoty nehnuteľností 37 09 01, evidované číslo znalca: 914955. 
 
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 151/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 07.08.2017 

                                                           
         
      ...................................................... 

                     Ing . Dagmar Jančovičová 
 


