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Znalec : Ing.Gustáv Hodúl,Kamenná 41,NITRA,tel.037 7416443 

         znalec pre základný odbor stavebníctvo, 

         odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností  

 

Zadávateľ : DUPOS dražobná,spol. s r.o.,Tamaškovičova č.17,917 01 Trnava  

 

Číslo objednávky : písomná objednávka DD 87-2018 zo dňa 26.07.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDOK  
č.101/2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Vo veci : stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – bytu č.16 s príslu- 

          šenstvom,nachádzajúcom sa na štvrtom nadzemnom podlaží (v nad- 

          stavbe obytného podkrovia uvedeného v LV č.10791 ako 3.poschodie) 

          obytného domu s.č.2847 v jeho jedinom vchode ulica Veľký rad č. 

          o.6 na pozemkovej parcele č.7774/2,spoluvlastníckeho podielu na  

          spoločných priestoroch,častiach a zariadeniach tohto obytného do- 

          mu s.č.2847 situovaného na pozemkovej parcele č.7774/2 i spolu- 

          vlastníckeho podielu na pozemkových parcelách č.7774/2 a č.7757/4  

          nachádzajúcich sa v kat.území Komárno mesta Komárna prislúchajú- 

          cemu k bytu č.16. 

 

Počet listov : 26 z toho príloh : 10. 

 

Počet vyhotovení : 5x zadávateľ 

                   1x archív znalca 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

 

1.Úloha znalca : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - bytu č.16  

                 s príslušenstvom,nachádzajúcom sa na štvrtom nadzemnom  

                 podlaží (v nadstavbe obytného podkrovia uvedeného v LV  

                 č.10791 ako 3.poschodie) obytného domu s.č.2847 v jeho  

                 jedinom vchode ulica Veľký rad č.o.6 na pozemkovej parcele  

                 č.7774/2,spoluvlastníckeho podielu na spoločných priesto- 

                 roch,častiach a zariadeniach tohto obytného domu s.č.2847  

                 situovaného na pozemkovej parcele č.7774/2 i spoluvlast- 

                 níckeho podielu na pozemkových parcelách č.7774/2 a č. 

                 7757/4 nachádzajúcich sa v kat.území Komárno mesta Komárna  

                 prislúchajúcemu k bytu č.16. 

 

2.Účel znaleckého posudku : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností  

                            k organizovaniu dobrovoľnej dražby. 

 

3.Dátum ku ktorému je posudok vypracovaný : 08.08.2018.  

 

4.Dátum ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje : 11.08.2018.  

 

 

5.Podklady na vypracovanie posudku : 

 

a/ podklady dodané zadávateľom :   

 

- Objednávka DD 87-2018 zo dňa 26.07.2018 vyhotovená spoločnosťou DUPOS  

  dražobná,spol. s r.o.,Trnava – originál.  

- Kolaudačné rozhodnutie stavby „Nadstavba 2+4 bytových jednotiek na bytový 

  dom“ vydané Mestom Komárno dňa 18.02.2008 pod č.969/SÚ/2008-SV-2 – kópia. 

- Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzatvorená dňa 27.01. 

  2012 – kópia. 

 

b/ podklady získané znalcom 

 

- Čiastočný výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 24.07.2018  

  z listu vlastníctva č.10791 – kópia. 

- Čiastočný výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 07.08.2018  

  z listu vlastníctva č.10792 – kópia. 

- Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 24.07. 

  2018 – kópia. 

- Potvrdenie Mestského úradu v Komárne o začatí užívania stavby obytného 

  domu s.č.2847 vydané dňa 19.11.2007 pod č.1307/RE/2007-FT - kópia. 

- Ústne informácie suseda - p.Ivana Pavlovčíka. 

 

6.Použité právne predpisy a literatúra :   

 

- Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v 

znení vyhlášky MS SR č.626/2007 Z.z,v znení vyhlášky MS SR č.605/2008  

Z.z.,v znení vyhlášky MS SR č.47/2009,v znení vyhlášky MS SR č.254/2010  

Z.z. a v znení vyhlášky MS SR č.213/2017 Z.z. 

- Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch,tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 

  a doplnení niektorých zákonov. 

- Zákon č.93/2006 Z.z.,ktorým sa dopĺňa zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, 

  tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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- Vyhláška MS SR č.228/2018 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch,tl- 

  močníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

  znení neskorších predpisov. 

 

7.Definície posudzovaných veličín a použitých postupov : 

 

- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,Žilinská   

  univerzita – Ústav súdneho inžinierstva v Žiline (2001). 

 

8.Osobitné požiadavky zadávateľa : žiadne. 

 

 

 

II. POSUDOK 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
 

a/ výber použitej metódy 

 

Pri stanovení všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti nie je použitá 

porovnávacia metóda,nakoľko nedisponujem s potrebným množstvom hodnover- 

ných údajov o zrealizovaných obchodoch porovnateľných bytov v danej 

lokalite. 

Používam metódu polohovej diferenciácie,ktorá je jednou z metód určených 

k zisteniu všeobecnej hodnoty v prílohe č.3 vyhlášky č.492/2004 Z.z. 

Posudok je spracovaný podľa „Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľ-

ností a stavieb“ vypracovanou Žilinskou univerzitou – Ústavom súdneho in- 

žinierstva v Žiline.   

Výpočet východiskovej hodnoty bytu je vykonaný pomocou rozpočtových ukazo-

vateľov 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 1.štvrťrok 2018. 

 

b/ vlastnícke a evidenčné údaje  

 

Predmetom posúdenia a zistenia všeobecnej hodnoty v posudku je nehnuteľnosť 

zapísaná v čiastočnom LV č.10791 - byt č.16 s príslušenstvom nachádzajúci 

sa v obytnom dome s.č.2847 v jeho jedinom vchode – ulica Veľký rad č.o.6 

na IV.nadzemnom podlaží (v nadstavbe obytného podkrovia uvedeného v LV č. 

10791 ako 3.poschodie) na pozemkovej parcele č.7774/2 v kat.území Komárno 

mesta Komárna. 

K bytu č.16 prislúcha i spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch, 

častiach a zariadeniach obytného domu s.č.2847 situovaného na pozemkovej  

parcele č.7774/2 i spoluvlastnícky podiel na pozemkovej parcele č.7774/2 

v celkovej výške 2830/47816-in. 

Predmetom posúdenia je ďalej i spoluvlastnícky podiel na pozemkovej parcele 

č.7757/4 (spoločný dvor vedľa obytného domu) vlastníka zapísaného pod por. 

č.16 v LV č.10792 v celkovej výške 2830/95928-in. 

 

c/ údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia  

 

Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti bola vykonaná na tvári miesta dňa 08.08. 

2018 za prítomnosti zástupkyne Notárskeho úradu JUDr.Nagyovej – p.Moniky 

Kraslanovej. 
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d/ porovnanie technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľnosti so skutočným  

   stavom 

 

K predmetnému posudzovanému bytu nebola zadávateľom posudku predložená 

žiadna technická dokumentácia. 

Skutkový stav bytu č.16 bol zameraný pri obhliadke a jeho pôdorysná schéma 

sa nachádza v prílohách k znaleckému posudku. 

 

e/ aktuálne údaje z katastra nehnuteľností a porovnanie so skutočným  

   stavom  

 

Obhliadkou bolo zistené,že situovanie vyššie uvedených pozemkových parciel 

č.7774/2 a č.7757/4 nachádzajúcich sa v kat.území Komárno mesta Komárna, 

obytného domu s.č.2847 s jedným vchodom (ulica Veľký rad č.o.6) situovaného 

na pozemkovej parcele č.7774/5 i bytu č.16 nachádzajúceho sa na VI.NP (v 

v nadstavbe obytného podkrovia uvedeného v LV č.10791 ako 3.poschodie) toh- 

to obytného domu s.č.2847 vo vchode ulica Veľký rad č.o.6 na pozemkovej 

parcele č.7774/2 je v súlade so zabezpečenými dokladmi,čiastočným LV č. 

10791,čiastočným LV č.10792 a informatívnou kópiou z mapy. 

 

Čiastočný výpis z KN listu vlastníctva č.10791 vytvoreného cez katastrálny  

portál dňa 24.07.2018,kat.územie Komárno mesta Komárna 

 

Okres : Komárno 

Obec :  Komárno 

Katastrálne územie : Komárno 

 

Časť A : Majetková podstata      

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape  

Parcela č.7774/2 – zastavaná plocha v ZÚO o celkovej výmere 176m2 

 

Stavby  

Obytný dom s.č.2847 na pozemkovej parcele č.7774/2 

 

Byty a nebytové priestory : 

 

Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby     

Byt  

Vchod : č.o.3,3.poschodie,Byt č.16 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných          - 2830/47816 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku                      

  

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

7.Holderik Gabriel r.Holderik (23.02.1973),G.Klapku 3004/13,Komárno,PSČ  

  945 01,SR 

                                         Spoluvlastnícky podiel       - 1/1 

 

Časť C : Ťarchy     

Por.č.:7 

Vklad záložného práva V-2904/12 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so 

sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO:00151653,zml.č.5030343453 na 

zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.16,vchod:6,3.p. v obytnom 

dome súp.č.2847 na parc.reg.C-KN č.7774/2,spoluvlastnícky podiel na spoloč- 

ných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k po- 

zemku:2830/47816,(vlast.Holderik Gabriel r.Holderik,nar.23.02.1973). 
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Por.č.:7 

Zákonné záložné právo Z-1540/13 v prospech ostatných vlastníkov bytov a ne- 

bytových priestorov v dome v zmysle §15 zák.NR SR č.182/1993 Z.z. a §151c, 

ods.2 Zák.č.40/1964 Zb.na byt č.16,posch.č.3,vchod č.6 v obytnom dome so 

súp.č.2847 na parc.“C“ č.7774/2,podiel priestoru na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu 2830/47816,vlastník bytu Gabriel Holderik. 

 

Iné údaje : 

priľahlý pozemok na LV č.10792 

č.poschodia 3 je totožné s podkrovím 

 

Poznámka : 

Bez zápisu. 

 

Čiastočný výpis z KN listu vlastníctva č.10791 vytvoreného cez katastrálny  

portál dňa 07.08.2018,kat.územie Komárno mesta Komárna 

 

Okres : Komárno 

Obec :  Komárno 

Katastrálne územie : Komárno 

 

Časť A : Majetková podstata      

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape  

Parcela č.7757/4 – zastavaná plocha v ZÚO o celkovej výmere 1075m2 

 

Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby     

  

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

16.Holderik Gabriel r.Holderik (23.02.1973),G.Klapku 3004/13,Komárno,PSČ  

   945 01,SR 

                             Spoluvlastnícky podiel         - 2830/95928 

 

Časť C : Ťarchy     

Por.č.:16 

Vklad záložného práva V-2904/12 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so 

sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO:00151653,zml.č.5030343453 na 

zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.C-KN č.7757/4,na po- 

diel: 2830/95928 (vlast.Holderik Gabriel r.Holderik,nar.23.02.1973). 

 

Iné údaje : 

Geometrický plán č.:35974672-104/2008 (V-1986/2008), 

Geometrický plán č.:35974672-121/2009,V-2082/09 

 

Poznámka : 

Bez zápisu. 

 

f/ vymenovanie pozemkov a stavieb,ktoré sú predmetom ohodnotenia : 

 

LV č.10791 

- byt č.16 s príslušenstvom na VI.nadzemnom podlaží (3.poschodí)     - 1/1 

  obytného domu s.č.2847 vo vchode ulica Veľký rad č.o.12 na   

  pozemkovej parcele č.7774/2 

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach,zariadeniach  - 2830/47816 

  a priestoroch obytného domu s.č.2847 (ulica Veľký rad č.o. 

  6) prislúchajúci k bytu č.16 
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- spoluvlastnícky podiel na pozemkovej parcele č.7774/2       - 2830/47816 

  prislúchajúci k bytu č.16 

 

LV č.10792 

- spoluvlastnícky podiel na pozemkovej parcele č.7757/4       - 2830/95928 

  prislúchajúci vlastníkovi zapísanému pod por.č.16 

 

g/ vymenovanie pozemkov a stavieb,ktoré nie sú predmetom ohodnotenia : 

   neboli zistené.  

 

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1 BYTY 
 

2.1.1 Byt č.16,IV.NP,s.č.2847 na p.č.7774/2,Veľký rad č.o.6 

 
Predmetný posudzovaný byt č.16 sa nachádza na štvrtom nadzemnom podlaží  

(v nadstavenom podkroví) obytného domu s.č.2847 v jeho jedinom vchode ulica 

Veľký rad č.o.6 na pozemkovej parcele č.7774/2 v kat.území Komárno mesta  

Komárna v zastavanom území mesta. 

K obytnému domu je po jeho pravej strane na p.č.7774/1 pristavaný v zrkad- 

lovom obraze druhý obytný dom s.č.2848 taktiež s jedným vchodom – ulica 

Veľký rad č.o.8. 

Obytný dom s.č.2847,ktorý začal byť užívaný v roku 1984,typu TO-6B bol pô- 

vodne štvorpodlažný zastrešený plochou strechou – suterén,prízemie a dve  

poschodia. 

Dom bol pôvodne obývaný občanmi z konfliktných neprispôsobilých skupín, 

ktorí boli z neho následne vysťahovaný. 

Obytný dom bol v rokoch 2007 až 2008 spolu s vedľajším obytným domom s.č. 

2848 komplexne rekonštruovaný spolu s novou nadstavbou spoločného obytného  

podkrovia,v ktorom bolo vytvorených 6 bytov,v bytovom dome s.č.2847 štyri  

byty a v dome s.č.2848 dva byty. 

Počas rekonštrukcie obytného domu v ňom boli vymenené všetky prvky krátko- 

dobej životnosti (okná,dvere,inštalácie,úpravy povrchov stien,vnútorné vy- 

bavenie,klampiarske konštrukcie,podlahy).Realizovaný bolo nové zastrešenie 

manzardovým sedlovým krovom s vikiermi,domy boli zateplené polystyrénom  

hr.8cm. 

Obytný dom s.č.2847 začal byť užívaný v roku 1984,t.j.vek – 34 rokov,vek 

rekonštrukcia nadstavby – 10 rokov (2008). 

 

Bytový dom s.č.2847 je päťpodlažný stavebný objekt (suterén,prízemie,dve  

poschodia a obytné podkrovie) typu TO-6B,obvodový murivo suterénu je po 

úroveň terénu betónové hr.20cm,zbytok z CDM tehly hr.24cm,zvislá nosná kon- 

štrukcia domu je vyhotovená panelovými stenami systému TRAVÉ o osovom roz- 

pone 3600mm,obvodové murivo nadzemných podlaží (prízemie a dve poschodia)  

má obvodový plášť z calsiloxových obvodových panelov hr.24cm.Nadstavené 

podkrovie je vyhotovené z pórobetónových tvárnic YTONG,stropy sú žel.betó- 

nové prefabrikované,v podkroví zateplené sadrokartónové podhľady váznico- 

vého sedlového manzardového krovu s vikiermi,ktorý je pokrytý ťažkou be- 

tónovou škridlou BRAMAC.Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného  

plechu-kompletné,parapety okien z hliníkových plechov,schodiská sú žel.be- 

tónové schodnicové s povrchovou úpravou z keramickej dlažby,schody do po- 

valového priestoru krovu sú výklopné z mäkkého dreva bez podstupníc.Vstupné 

dvere sú plastové,v suteréne pri pivniciach hladké,okná plastové s izolač- 
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nými dvojsklami,podlahy z keramických dlažieb a cem.poterov.Vonkajšia po- 

vrchová úprava fasád je z ušľachtilých silikátových omietok,vnútorné úpra- 

vy povrchov stien sú z vápenných omietok. 

 

Obytný dom s.č.2847 je napojený na nasledovné verejné inžinierske siete –  

elektrinu,vodu,kanalizáciu,plyn,telefón,má rozvod STA,požiarneho vodovodu  

s výtokovými hydrantmi i domáceho telefónu,každý byt má svoje vlastné vy- 

kurovanie a zdroj teplej vody (dve kotolne v suteréne domu). 

V obytnom dome s.č.2847 sa nachádza na v prízemí a v dvoch poschodiach spo- 

lu 6 bytov (na každom podlaží po dva byty) a v nadstavbe podkrovia sa na- 

chádzajú štyri byty,spolu v dome 10 bytov. 

V suteréne domu sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jed- 

notlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory obytného domu –  

kočikáreň,dve kotolne,priestor schodiska a chodby pri pivniciach. 

 

K bytu č.16 prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach,zaria- 

deniach a priestoroch obytného domu s.č.2847 (ulica Veľký rad č.o.6) v 

celkovej výške 2830/47816–in. 

 

Predmetný posudzovaný byt č.16 obsahuje nasledovné miestnosti a priestory :  

jednu izbu,kuchyňu,kúpeľňu+WC a predsieň. 

K bytu č.16 neprislúcha v suteréne obytného domu pivnica. 

 

Popis konštrukcií a vybavenia bytu č.16 

 

Vstupné dvere bezpečnostné protipožiarne,do kúpeľne+WC plastové zhrňovacie, 

okná plastové s izolačnými dvojsklami a vonkajšími plastovými roletami,po- 

dlahy v izbe,kuchyni a v predsieni z veľkoplošných laminátových parkiet,po- 

dlaha v kúpeľni+WC z keramickej dlažby.Vykurovanie lokálne-2ks el.konvekto- 

rov,elektroinštalácia svetelná i motorická-ističe,rozvod studenej i teplej  

vody v plastovom potrubí,zdroj teplej vody–el.bojler v kúpeľni+WC.Vaňa oce- 

ľová smaltovaná,1ks umývadla,1ks splachovacieho WC typu COMBI,v kuchyni  

elektrický sporák,kuchynská linka na báze dreva dĺžky 215cm s nerezovým  

drezom s okapávačom riadu,bez odsávača pár.Vodovodné výtokové batérie–2ks  

pákovej nerezovej a 1ks detto do sprchou,bez inštalácie zemného plynu,vnú- 

torný keramický obklad v kúpeľni+WC do výšky 200cm,v kuchyni pri linke a 

sporáku a obklad vane,vnútorné úpravy povrchov stien vápenné hladké MVR 

omietky a maliarske stierky sadrokartónov,v izbe 1ks vstavanej skrine typu  

ROLLDOR. 

 

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 [m2] 

Izba                    3,29m*4,60m 15,13 

Kuchyňa            3,31m*2,95m 9,76 

Kúpeľňa+WC   2,04m*1,66m-0,42m*0,88m 3,02 

Predsieň           1,83m*1,13m 2,07 

Vypočítaná podlahová plocha 29,98 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
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Rozpočtový ukazovateľ: RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 Eur/m2 

Koeficient konštrukcie: kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 

Počet izieb : 1 

 

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 4,82 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,15 20,70 19,95 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,71 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,89 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,20 6,00 5,78 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,93 

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

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,15 3,45 3,33 

9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,00 2,00 1,93 

10 Vnútorné keramické obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,50 1,20 0,60 0,58 

12 Okná 5,00 1,50 7,50 7,23 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,48 

14 Vykurovanie 2,50 0,00 0,00 0,00 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,93 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,96 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,93 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,93 

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

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,93 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,86 

23 Vnútorné keramické obklady 1,00 1,00 1,00 0,96 

24 Dvere 2,00 1,20 2,40 2,31 

25 Povrchy podláh 2,50 1,20 3,00 2,89 

26 Vykurovanie 2,50 0,80 2,00 1,93 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,10 3,30 3,18 

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 0,00 0,00 0,00 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,93 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,93 

33 
Vnútorné hygienické zariadenie vrátane 
WC 

4,00 1,00 4,00 3,86 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,30 5,20 5,01 

35 Ostatné 2,50 1,20 3,00 2,89 

 Spolu 100,00  103,75 100,00 
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Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 103,75 / 100 = 1,0375 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [Eur/m2] 

 VH = 325,30 Eur/m2 * 2,435 * 1,037 * 1,0375 * 1,02 

 VH = 869,26 Eur/m2 

  

Podiel konštrukcií prislúchajúcich spoločným priestorom :  67,33 % 

Podiel konštrukcií prislúchajúcich bytu :         32,67 % 

 

 

TECHNICKÝ STAV 

 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Obytný dom 1984 34 76 110 30,91 69,09 

Byt č.16,IV.NP,s.č.2847 na 
p.č.7774/2,Veľký rad č.o.6 

2008 10 76 86 11,63 88,37 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 869,26 Eur/m2 * 29,98m2 26 060,41 

Východisková hodnota 
spoločných častí 

26 060,41 * 0,6733 17 546,47 

Východisková hodnota 
bytovej časti 

26 060,41 * 0,3267 8 513,94 

Technická hodnota 69,09 % z 17 546,47 Eur + 88,37 % z 8 513,94 Eur 19 646,62 

 

 

Podiel na spoločných priestoroch,zariadeniach a častiach obytného domu 

s.č.2847 (ulica Veľký rad č.o.6) prislúchajúci k bytu č.16 

 

Spoločnými časťami domu sú : základy domu,strecha,chodby,nosný konštrukčný 

systém,priečelie,vchody,schodiská,vodorovné nosné,izolačné a zvislé kon- 

štrukcie. 

 

Spoločnými zariadeniami domu sú : bleskozvod,vodovodné,kanalizačné,plyno- 

vé,telefónne prípojky a STA. 

 

Spoločnými nebytovými priestormi domu sú : vstupné priestory,zádveria, 

priestor schodiska,kočikáreň,dve kotolne a chodby pri pivniciach. 

 

K predmetnému posudzovanému bytu č.16 prislúcha spoluvlastnícky podiel   

na spoločných priestoroch,zariadeniach a častiach obytného domu s.č.2847  

v celkovej výške 2830/47816-in. 

 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a/ Analýza polohy nehnuteľnosti  

 

Predmetný posudzovaný byt č.16 sa nachádza na VI.nadzemnom podlaží (v nad- 

stavbe obytného podkrovia) v obytnom dome s.č.2847 v jeho jedinom vchode 

– ulica Veľký rad č.o.6 na pozemkovej parcele č.7774/2. 
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Obytný dom s.č.2847 sa nachádza v kat.území Komárno mesta Komárna v zasta- 

vanom území mesta v jeho okrajovej východnej časti neďaleko rieky Váh v 

oplotenom areáli s vlastným dvorom s detským ihriskom v jeho prednej časti 

a garážami vlastníkov bytov v zadnej časti dvora. 

V okolí obytného domu sa nachádzajú záhrady z IBV rodinných domov vedľaj- 

šej ulice,stavby radových garáží i prevádzkový areál bývalých uhoľných 

skladov so súčasnými drobnými ľahkými prevádzkami. 

Obytný dom je možné napojiť na nasledovné verejné inžinierske siete v mes- 

te - elektrinu,verejný vodovod,verejnú kanalizáciu,plynovod i telefónnu 

sieť. 

Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru mesta,komunikačných a dopravných  

väzieb hodnotím ako okrajovú mestskú polohu vhodnú na bývanie. 

 

b/ Analýza využitia nehnuteľnosti  

 

Jedná sa o jednoizbový byt nachádzajúci sa v nadstavenom podkroví (IV.NP) 

päťpodlažného zrekonštruovaného obytného domu (2008)s jedným vchodom,ku 

ktorému je pristavaný v zrkadlovom obraze druhý obytný dom. 

Predmetnú nehnuteľnosť - byt č.16 je možné využívať iba na obytné účely 

trvalého charakteru. 

 

c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti 

 

V čiastočnom LV č.10791 je v časti C:Ťarchy na predmetný posudzovaný byt  

č.16 zapísané záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratisla-

va a zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebyto-

vých priestorov v obytnom dome. 

Taktiež je i v LV č.10792 v časti C:Ťarchy na spoluvlastnícky podiel pozem-

kovej parcely č.7757/4 vlastníka zapísaného pod por.č.16 zapísané záložné 

právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava. 

 

 

3.1 STAVBY 
 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 BYTY 

 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 

 

Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie : 

 

Ako základ určenia priemerného koeficientu polohovej diferenciácie bola 

braná „Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“,vyda- 

ná ÚSI v Žiline.Táto metodika však už nevystihuje skutočný súčasný priemer-

ný koeficient polohovej diferenciácie. 

Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru,polohu,typ nehnuteľnosti,jej materiá-

lové vyhotovenie,vybavenosť,veľkosť nehnuteľnosti a dopyt po nehnuteľnos- 

tiach v danej lokalite,je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom 

polohovej diferenciácie vo výške 1,00. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie :  1,0 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy : 
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Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (1,000 + 2,000) 3,000 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 2,000 

III. trieda Priemerný koeficient 1,000 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,550 

V. trieda III. trieda - 90 % = (1,000 - 0,900) 0,100 

 

 

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 v rovnováhe III. 1,000 10 10,00 

2 Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce     

 
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce, 
priemyslové zóny obcí 

IV. 0,550 30 16,50 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 2,000 7 14,00 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez 
zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 

II. 2,000 5 10,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle IV. 0,550 6 3,30 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 
komplexne rekonštruovaný byt so štandardným vybavením, 
alebo v novostavbe so štandardným vybavením 

II. 2,000 10 20,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

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

II. 2,000 8 16,00 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do  
20 bytov 

II. 2,000 6 12,00 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 1,000 5 5,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 
byt na 4 a vyššom podlaží bez výťahu alebo byt na najvyššom 
podlaží 

IV. 0,550 9 4,95 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 10 bytov II. 2,000 7 14,00 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút II. 2,000 7 14,00 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť 
obchodov a základné služby 

II. 2,000 6 12,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 1,000 4 4,00 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 2,000 5 10,00 

16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 2,000 20 40,00 

 Spolu   145 205,75 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 205,75/ 145 1,419 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 19 646,62 Eur * 1,419 27 878,55 Eur 

 

 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1  Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.7774/2 a č.7757/4 

 

V kat.území Komárno mesta Komárna je pozemková parcela č.7774/2 vedená v KN 

ako zastavaná plocha v ZÚO obytným domom s.č.2847 (ulica Veľký rad č.o.6) 

o celkovej výmere 176m2 a pozemková parcela č.7757/4 je vedená v KN tiež ako 

zastavaná plocha v ZÚO spoločným dvorom o celkovej výmere 1075m2.  

Pozemky sú rovinné a nachádzajú sa v zastavanom území mesta Komárna. 

Pozemky je možné napojiť v danom mieste na nasledovné verejné inžinierske 

siete – elektrinu,vodovod,kanalizáciu,plyn i telefónnu sieť. 

K bytu č.16 prislúcha spoluvlastnícky podiel na pozemkovej parcele č.7774/2 

v celkovej výške 2830/47816-in. 

Z pozemkovej parcely č.7757/4 je predmetom ohodnotenia taktiež iba spolu- 

vlastnícky podiel vlastníka zapísaného v LV č.10792 pod č.16 v celkovej 

výške 2830/95928-in. 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel 

Výmera 
podielu [m2] 

7774/2 zastavané plochy a nádvoria 176 176,00 2830/47816 10,42 

7757/4 zastavané plochy a nádvoria 1075 1075,00 2830/95928 31,71 

Spolu 
výmera   

  1 251,00  42,13 

 

Obec:     Komárno 

 

Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 Eur/m2 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 50 000 
obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 
obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i 
mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách 
turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 
obyvateľov 

1,20 

kV 

koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 
štandardným vybavením 

1,05 

kD 

koeficient dopravných 
vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 

koeficient funkčného 
využitia územia 

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

koeficient technickej 
infraštruktúry pozemku 

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

 
 

1,50 

kZ 

koeficient povyšujúcich 
faktorov 

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

1,30 

kR 

koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,20 * 1,05 * 1,00 * 1,25 * 1,50 * 1,30 * 1,00 3,0713 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 Eur/m2 * 3,0713 30,59 Eur/m2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 251,00 m2 * 30,59 Eur/m2 38 268,09 Eur 

 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

 

 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [Eur] 

parcela č. 7774/2 318,75 

parcela č. 7757/4 970,02 

Spolu 1 288,77 
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III. ZÁVER 
 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia : 

 

Stavby : 

Všeobecná hodnota poloh.difer.(byty a nebyt.priestory) spoluvlastníckeho  

podielu :  27 878,55 Eur. 

 

Pozemky : 

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie spoluvlastníckeho  

podielu :  1 288,77 Eur. 

 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH bytu i pozemkov bola použitá metóda 

polohovej diferenciácie. 

 

 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

 

Názov 
Všeobecná 

hodnota celej časti 
[Eur] 

Spoluvl
. podiel 

Všeobecná hodnota 
spoluvlastníckeho 

podielu [Eur] 

Stavby    

Byt č.16,IV.NP,s.č.2847 na p.č.7774/2,Veľký 
rad č.o.6 

27 878,55 1/1 27 878,55 

Pozemky    

 Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.7774/2 a 
č.7757/4 - parc. č. 7774/2 (10,42  m2) 

5 383,84 
2830/4

7816 
318,64 

 Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.7774/2 a 
č.7757/4 - parc. č. 7757/4 (31,71  m2) 

32 884,25 
2830/9

5928 
970,13 

Spolu pozemky (42,13 m2)   1 288,77 

Spolu VŠH    29 167,32 

Zaokrúhlená VŠH spolu    29 200,00 
 

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu :  29 200,00 Eur. 

 

Slovom : Dvadsaťdeväťtisícdvesto Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 11.augusta 2018                                 Podpis znalca 
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IV. PRÍLOHY 
 

 

1.Objednávka DD 87-2018 zo dňa 26.07.2018 vyhotovená spoločnosťou DUPOS  

  dražobná,spol. s r.o.,Trnava. 

2.Čiastočný výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 24.07.2018  

  z listu vlastníctva č.10791. 

3.Čiastočný výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 07.08.2018  

  z listu vlastníctva č.10792. 

4.Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 24.07. 

  2018 

5.Potvrdenie Mestského úradu v Komárne o začatí užívania stavby obytného 

  domu s.č.2847 vydané dňa 19.11.2007 pod č.1307/RE/2007-FT. 

6.Kolaudačné rozhodnutie stavby „Nadstavba 2+4 bytových jednotiek na bytový 

  dom“ vydané Mestom Komárno dňa 18.02.2008 pod č.969/SÚ/2008-SV-2. 

7.Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzatvorená dňa 27.01. 

  2012 – dva listy 

8.Pôdorysná schéma bytu č.16. 

9.Fotodokumentácia. 
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V.            ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

 

 

 

 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov,tl- 

močníkov a prekladateľov,ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky,v odbore stavebníctvo,odvetví odhad hodnoty nehnuteľností,pod  

evidenčným číslom 914024. 

Znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 101/2018. 

 

Zároveň vyhlasujem,že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znalec- 

kého posudku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Podpis znalca 

 

 

 


