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

         znalec pre základný odbor stavebníctvo, 

         odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností  

 

Zadávateľ posudku : DUPOS dražobná,spol. s r.o.,Tamaškovičova č.17, 

                    917 01 Trnava  

 

Číslo objednávky : písomná objednávka zo dňa 15.12.2017. 
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Vo veci : stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – bytu č.12 s príslu- 

          šenstvom,nachádzajúcom sa na šiestom nadzemnom podlaží (5.poscho- 

          dí) obytného domu s.č.2943 vo vchode Lodná ulica č.o.12 na pozem- 

          kovej parcele č.1482 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

          priestoroch,častiach a zariadeniach tohto obytného domu s.č.2943 

          (Lodná ulica č.o.8,10 a č.o.12) situovaného na pozemkovej parcele  

          č.1482 nachádzajúcej sa v kat.území Komárno mesta Komárna prislú- 

          chajúcemu k bytu č.12. 

 

Počet listov : 20 z toho príloh : 7. 

 

Počet odovzdaných vyhotovení : 4x zadávateľ 

                               1x archív znalca 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

 

1.Úloha znalca : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - bytu č.12  

                 s príslušenstvom,nachádzajúcom sa na šiestom nadzemnom po- 

                 dlaží (5.poschodí) obytného domu s.č.2943 vo vchode Lodná  

                 ulica č.o.12 na pozemkovej parcele č.1482 a spoluvlastníc- 

                 keho podielu na spoločných priestoroch,častiach a zariade- 

                 niach tohto obytného domu s.č.2943 (Lodná ulica č.o.8,10 a  

                 č.o.12) situovaného na pozemkovej parcele č.1482 nachádza- 

                 júcej sa v kat.území Komárno mesta Komárna prislúchajúcemu  

                 k bytu č.12. 

 

2.Dátum vyžiadania znaleckého posudku : 15.12.2017. 

 

3.Dátum ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok : 14.01.2018.  

 

4.Dátum ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje : 11.01.2018.  

 

5.Podklady na vypracovanie posudku : 

 

a/ - dodané zadávateľom :   

 

- Objednávka zo dňa 15.12.2013 vyhotovená spoločnosťou DUPOS dražobná,spol.  

  s r.o.,Trnava – originál.  

- Potvrdenie Mestského úradu v Komárne o veku obytného domu s.č.2943 vydané 

  dňa 18.06.2014 pod č.107/RE/2014-Ti - kópia. 

 

b/ - zabezpečené znalcom 

 

- Čiastočný výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 25.12.2017  

  z listu vlastníctva č.8865 – kópia. 

- Výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 25.12.2017 z listu 

  vlastníctva č.6434 – kópia. 

- Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 25.12. 

  2017 – kópia. 

- Ústne informácie vlastníčky bytu – p.Silvie Moravcsík. 

 

6.Použitý právny predpis :   

 

- 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. a v znení vyhlášky MS SR č.254/2010 Z.z,v znení vyhlášky MS SR  

č.213/2017 Z.z. 

 

7.Ďalšie použité právne predpisy a literatúra :   

 

- 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. 

- Vyhláška MS SR č.490/2004 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch,tl- 

  močníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Vyhláška MS SR č.500/2005 Z.z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR  

  č.490/2004 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch,tlmočníkoch a 

prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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- Vyhláška MS SR č.534/2008 Z.z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR  

  č.490/2004 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch,tlmočníkoch a 

  prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Vyhláška MS SR č.33/2009 Z.z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR  

  č.490/2004 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch,tlmočníkoch a 

  prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,Žilinská   

  univerzita – Ústav súdneho inžinierstva v Žiline (2001). 

 

8.Osobitné požiadavky zadávateľa : žiadne. 

 

9.Účel znaleckého posudku : zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností  

                            k organizovaniu dobrovoľnej dražby. 

 

 

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 3.štvrťrok 2017. 

 

b/ vlastnícke a evidenčné údaje  

 

Predmetom posúdenia a zistenia všeobecnej hodnoty v posudku je nehnuteľnosť 

zapísaná na čiastočnom LV č.8865 - byt č.12 s príslušenstvom nachádzajúci 

sa v obytnom dome s.č.2943 v jednom z jeho troch vchodov – Lodná ulica č. 

o.12 na VI.nadzemnom podlaží (5.poschodí) na pozemkovej parcele č.1482 v 

kat.území Komárno mesta Komárna. 

K bytu č.12 prislúcha i spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch, 

častiach a zariadeniach obytného domu s.č.2943 (Lodná ulica č.o.8,10,12) 

situovaného na pozemkovej parcele č.1482 v celkovej výške 5927/321870-in. 

 

Pozemková parcela č.1482 na ktorej sa obytný dom s.č.2943 nachádza je vo  

vlastníctve mesta Komárna (LV č.6434) s vecným bremenom práva jej užívania  

vlastníkmi bytov v tomto bytovom dome podľa §23 Zák.č.183/93 Z.z.,ktoré je  

zapísané v LV č.6434 v časti C:Ťarchy. 

Vlastníčka predmetného bytu č.12 je zapísaná na čiastočnom LV č.8865 a je 

ňou : Moravcsík Silvia r.Brandová (19.08.1988),Dunajské nábrežie 2557/28, 

Komárno,PSČ 945 01,SR – v 1/1-ine. 

 

c/ údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia  
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Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti bola vykonaná na tvári miesta dňa 11.01. 

2018 za prítomnosti vlastníčky bytu – p.Silvie Moravcsík. 

 

d/ porovnanie technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľnosti so skutočným  

   stavom 

 

K predmetnému posudzovanému bytu nebola vlastníčkou predložená žiadna tech-

nická dokumentácia.Skutkový stav bytu č.12 bol zameraný pri obhliadke a je-

ho 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 uvedenej pozemkovej parcely 

č.1482 nachádzajúcej sa v kat.území Komárno mesta Komárna,obytného domu 

s.č.2943 s troma vchodmi (Lodná ulica č.o.8,10 a č.o.12) situovaného na nej 

i bytu č.12 nachádzajúceho sa na VI.NP (5.poschodí) tohto obytného domu 

s.č.2943 vo vchode Lodná ulica č.o.12 na pozemkovej parcele č.1482 je v 

súlade so zabezpečenými dokladmi,čiastočným LV č.8865 a informatívnou kópi-

ou z mapy. 

 

 

Čiastočný výpis z KN listu vlastníctva č.8865 vytvoreného cez katastrálny  

portál dňa 25.12.2017,kat.územie Komárno mesta Komárna 

 

Okres : Komárno 

Obec :  Komárno 

Katastrálne územie : Komárno 

 

Časť A : Majetková podstata      

 

Stavby  

Obytný dom s.č.2943 na pozemkovej parcele č.1482 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1943 je evidovaný na 

liste vlastníctva č.6434. 

 

Byty a nebytové priestory : 

 

Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby     

Byt  

Vchod : č.o.12,5.poschodie,Byt č.12 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných          - 5927/321870 

zariadeniach domu                       

  

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

8.Moravcsík Silvia r.Brandová (19.08.1988),Dunajské nábrežie 2557/28, 

  Komárno,PSČ 945 01,SR 

                                         Spoluvlastnícky podiel       - 1/1 

 

Časť C : Ťarchy     

Por.č.: 

Záložné právo Z-3939/98 v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, 

š.p.ú. Bratislava,vo výške nesplatenej časti úveru na byty:8/4,12/4,12/13, 

Z-676/02,Z-642/07,Výmaz Z 3852/04,Výmaz Z 642/07,Výmaz Z-2927/06,Zruš. 

Z-2748/08,Výmaz Z-347/09,Výmaz Z-2528/09,Výmaz Z-241/10,Výmaz Z-3613/12, 

Výmaz Z-1065/13,Výmaz Z-407/14,Výmaz Z-3811/2014.Výmaz Z-235/16. 
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Por.č.:8 

Vklad záložného práva V-2987/14 v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,so 

sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO:00151653,zml.č.:5059602201 na 

zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.12,vchod:12,5.p.v byto-

vom dome súp.č.2943 na parc.reg.C-KN č.1482,spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870,vlastník 

Moravcsík Silvia r.Brandová,nar.19.08.1988 v podiele 1/1. 

Por.č.:8 

Zákonné záložné právo Z-3657/2015 na základe §15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z.  

a §151c,ods.2 Zák.č.40/1964 Zb. v prospech ostatných vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov na zabezpečenie pohľadávky na byt č.12,5.posch.,vchod 

č.12 v obytnom dome so súp.č.2943 na parc.“C“ č.1482,podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5927/321870,vlastník: 

Moravcsík Silvia r.Brandová,nar.19.08.1988. 

 

Iné údaje : 

u.p.č.1482 len dom,poz.je na LV 6434 

Právo vec.bremena v zmysle §23 zák.182/93 vyznač.v LV 6434. 

 

Poznámka : 

Bez zápisu. 

 

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

 

- byt č.12 s príslušenstvom na VI.nadzemnom podlaží (5.poschodí)      - 1/1 

  obytného domu s.č.2943 vo vchode Lodná ulica č.o.12 na   

  pozemkovej parcele č.1482 

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach,zariadeniach  - 5927/321870 

  a priestoroch obytného domu s.č.2943 (Lodná ulica č.o. 

  8,10 a č.o.12) prislúchajúci k bytu č.12 

 

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

   neboli zistené.  

 

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1 BYTY 
 

2.1.1 Byt č.12,VI.NP,s.č.2943 na p.č.1482,Lodná ul.č.o.12 
 

Predmetný posudzovaný byt č.12 sa nachádza na šiestom nadzemnom podlaží  

(5.poschodí) obytného domu s.č.2943 v jednom z jeho troch vchodov – Lodná 

ulica č.o.12 na pozemkovej parcele č.1482 v kat.území Komárno mesta Komár- 

na v zastavanom území mesta na mestskom obytnom sídlisku situovanom po pra- 

vej strane pri vjazde do meste v smere od okresného mesta Nové Zámky. 

Obytný dom s.č.2943 má osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí) 

a jedno podzemné podlažie (suterén) v ktorom sa nachádzajú spoločné pries- 

tory obytného domu a pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom.  

Obytný dom s.č.2943 začal byť užívaný v roku 1988,t.j.vek – 30 rokov. 

 

Bytový dom s.č.2943 je panelový objekt,má obvodový plášť zo zateplených pa- 

nelov hr.24cm,má plochú strechu so živičnou privarovanou krytinou,klampiar- 

ske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu-kompletné,parapety okien  

z pozinkovaných i hliníkových plechov,schodiská žel.betónové schodnicové s  
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povrchovou úpravou liate terazzo.Vonkajšia povrchová úprava fasád je z 

Dikopalstového nástreku panelov,okná v spoločných priestoroch domu i v su- 

teréne domu sú kovové,vstupné dvere do domu z oboch strán plastové,každý 

vchod má samostatný výťah z ôsmimi nástupnými stanicami. 

Bytový dom s.č.2943 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 ústredné vykurova- 

nie a teplú vodu centrálne z výmenníkovej stanice. 

Vo vchode č.o.12 sa nachádza na ôsmich nadzemných podlažiach spolu 16 by- 

tov,na každom podlaží po dva byty. 

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

notlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory obytného domu –  

kočikárne,sušiarne,práčovňa,výťahové šachty a chodby pri pivniciach. 

K bytu č.12 prislúcha spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach,zaria- 

deniach a priestoroch obytného domu s.č.2943 (Lodná ulica č.o.8,10 a 12) 

v celkovej výške 5927/321870–in. 

 

Predmetný posudzovaný byt č.12 obsahuje nasledovné miestnosti a priestory :  

dve izby,kuchyňu,kúpeľňu,WC,predsieň a jednu loggiu prístupnú zo zadnej  

izby.K bytu č.12 neprislúcha v suteréne obytného domu pivnica. 

 

V byte boli v kuchyni a jednej izbe vymenené pôvodné drevené zdvojené okná 

za plastové,do kuchyne bola osadená nová linka so sporákom,v kuchyni a v 

predsieni boli urobené nové nášlapné vrstvy podláh z veľkoplošných parkiet. 

Inak sa byt,ktorý nie je v súčasnosti trvale obývaný,nachádza v pôvodnom  

typovom vybavení.Pravidlené bežná údržba bytu je zanedbaná. 

 

 

Popis konštrukcií a vybavenia bytu č.12 

 

Dvere dyhované i hladké,okná v jednej izbe a v kuchyni plastové s izolačný- 

mi dvojsklami a vnútornými plastovými žalúziami,v zadnej izbe pôvodné dre- 

vené zdvojené okno i s balkónovými dverami do loggie,podlahy v izbách z  

PVC,podlahy ostatných miestností z PVC,v kuchyni i v predsieni z veľkoploš- 

ných laminátových parkiet.Vykurovanie ústredné z výmenníkovej stanice,ra- 

diátory panelové s termohlavicami,v zadnej izbe liatinový radiátor,elektro- 

inštalácia svetelná-ističe,rozvod studenej i teplej vody,zdroj teplej vody 

–výmenník TÚV vo výmenníkovej stanici.Vaňa oceľová smaltovaná,1ks umývadla, 

1ks splachovacieho WC typu COMBI,v kuchyni kombinovaný sporák,kuchynská  

linka na báze dreva dĺžky 160cm s nerezovým drezom s okapávačom riadu,bez 

odsávača pár.Vodovodné výtokové batérie – 2ks pákovej nerezovej a 1ks det- 

to do sprchou,inštalácia zemného plynu,vnútorný keramický obklad v kuchyni 

pri linke,vnútorné úpravy povrchov stien vápenné hladké omietky,na stropoch  

nalepené kazetové plastové podhľady.Bytové jadro pôvodné umakartové,v kú- 

peľni a vo WC odsávacie ventilátory,jedna zapustená loggia výmery do 5m2  

prístupná zo zadnej izby. 

 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  

               sústavami  panelovými 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA 
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Názov miestnosti a výpočet 
Podlahová plocha 

[m2] 

Izba       4,53*4,06 18,39 

Izba       4,60*2,85 13,11 

Kuchyňa    4,67*4,06 18,96 

Predsieň   2,74*2,02 5,53 

Kúpeľňa    1,90*1,65 3,14 

WC         1,30*0,80 1,04 

Vypočítaná podlahová plocha 60,17 

Loggia     2,70*1,60 4,32 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 

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

plošných) 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 

 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

 

Čísl

o 
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 5,00 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,91 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,99 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 3,00 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 5,00 

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

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,00 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,00 3,00 3,00 

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

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

11 Dvere 0,50 1,10 0,55 0,55 

12 Okná 5,00 1,00 5,00 5,00 

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

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

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

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

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

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,00 

20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 2,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,00 

 Zariadenie bytu     

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

23 Vnútorné keramické obklady 1,00 0,30 0,30 0,30 

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

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,50 
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26 
 

Vykurovanie 
 

2,50 
 

1,00 
 

2,50 
 

2,50 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 3,00 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,00 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

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

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

33 
Vnútorné hygienické zariadenie 

vrátane WC 
4,00 1,00 4,00 4,00 

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

35 Ostatné 2,50 1,50 3,75 3,75 

 Spolu 100,00  100,10 100,00 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 100,10 / 100 = 1,001 

Východisková hodnota na MJ: 

VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2] 

VH = 325,30 €/m2 * 2,397 * 1,037 * 1,0010 * 1,02 

VH = 825,59 €/m2 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

Názov 
Začiatok 

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

Byt 

č.12,VI.NP,s.č.2943 

na p.č.1482,Lodná 

ul.č.o.12 

1988 30 50 80 37,50 62,50 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
825,59 €/m2 * 60,17m2 49 675,75 

Technická hodnota 62,50% z 49 675,75 € 31 047,34 

 

 

Podiel na spoločných priestoroch,zariadeniach a častiach obytného domu 

s.č.2943 (Lodná ulica č.o.8,10 a č.o.12) prislúchajúci k bytu č.12 

 

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, 

priestory schodísk,kočikárne,sušiarne,práčovňa,výťahové šachty a chodby  

pri pivniciach. 

 

K predmetnému posudzovanému bytu č.12 prislúcha spoluvlastnícky podiel   

na spoločných priestoroch,zariadeniach a častiach obytného domu s.č.2943  

v celkovej výške 5927/321870-in. 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

 

a/ Analýza polohy nehnuteľnosti  

 

Predmetný posudzovaný byt č.12 sa nachádza na VI.nadzemnom podlaží (5.po- 

schodí) v obytnom dome s.č.2943 v jednom z jeho troch vchodov – Lodná uli- 

ca č.o.12 v krajne sekcii domu na pozemkovej parcele č.1482. 

Obytný dom s.č.2943 má tri samostatné vchody – Lodná ulica č.o.8,10 a č. 

o.12,ktoré sú situované na pozemkovej parcele č.1482. 

Obytný dom s.č.2943 sa nachádza v kat.území Komárno mesta Komárna,v zasta- 

vanom území mesta na mestskom obytnom sídlisku situovanom po pravej strane  

pri vjazde do meste v smere od okresného mesta Nové Zámky. 

V okolí obytného domu sa nachádzajú dve materské školy,základná škola,zdra- 

votné stredisko,lekáreň,rozšírená obchodná sieť i sieť služieb. 

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

te - elektrinu,verejný vodovod,verejnú kanalizáciu,plynovod,teplovodné roz-

vody ÚK a TÚV,telefónnu sieť a káblovú televíziu. 

Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru mesta,komunikačných a dopravných vä- 

zieb hodnotím ako mestské obytné sídlisko situované spádom k širšiemu cen-

tru mesta s časovou dostupnosťou do 10 min do centra mestskou autobusovou 

dopravou,ktorej zastávka sa nachádza v blízkosti nehnuteľnosti na Rákócziho 

ulici. 

 

b/ Analýza využitia nehnuteľnosti  

 

Jedná sa o dvojizbový byt takmer v pôvodnom typovom vybavení na šiestom 

nadzemnom podlaží (5.poschodí) v deväťpodlažnom obytnom dome s troma sa- 

mostatnými vchodmi. 

Predmetnú nehnuteľnosť - byt č.12 je možné využívať iba na obytné účely. 

 

c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti 

 

Na čiastočnom LV č.8865 je v časti C:Ťarchy na predmetný byt zapísané zá- 

ložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava a zákonné 

záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priesto- 

rov v obytnom dome. 

Na pozemkovú parcelu č.1482 pod obytným domom,ktorá je vo vlastníctve mesta 

Komárno,je na základe § 23 odst.5 zák.183/93 Z.z. v znení neskorších pred-

pisov zriadené vecné bremeno právo jej užívania vlastníkmi bytov v tomto o- 

bytnom dome podľa §23 Zák.č.183/93 Z.z.,ktoré je zapísané i v LV č.6434 v  

časti C:Ťarchy. 

 

 

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 : 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s  
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„Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb „ vydanej 

USI ŽU v Žiline.   

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

lové vyhotovenie,vybavenosť a dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, 

je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie  

vo výške 0,60. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie :  0,60 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy : 

 

Trieda Výpočet Hodnota 

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

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

III. trieda Priemerný koeficient 0,600 

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

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

 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie :   

 
Čís

lo 
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. 0,600 10 6,00 

2 
Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k 

centru obce     

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných 

ulíc a vybraných sídlisk 
II. 1,200 30 36,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú 

údržbu 
II. 1,200 7 8,40 

4 
Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  

byt. domu     

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky 

a pod. 
I. 1,800 5 9,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre 

bicykle, výťah 
III. 0,600 6 3,60 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 
byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  

vybavením 
IV. 0,330 10 3,30 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v 

dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % 
II. 1,200 8 9,60 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - 

obytné domy do 48 bytov 
III. 0,600 6 3,60 

9 
Orientácia obytných miestností k svetovým 

stranám     

 
orientácia obytných miestností nad 65 %  k 

JJZ - J - JJV 
I. 1,800 5 9,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 1,200 9 10,80 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,600 7 4,20 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 
železnica, autobus a miestna doprava - v 

dosahu do 10 minút 
II. 1,200 7 8,40 
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13 
 

Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, škola, poliklinika, kultúrne 

zariadenia, kompletná sieť obchodov a 

základné služby 
II. 1,200 6 7,20 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí 

bytového domu     

 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 

1000 m 
III. 0,600 4 2,40 

15 
Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí 

bytového domu     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,200 5 6,00 

16 Názor znalca     

 priemerný byt III. 0,600 20 12,00 

 Spolu   145 139,50 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 139,5/ 145 0,962 

Všeobecná hodnota 
VŠHB = TH * kPD = 31 047,34 € * 

0,962 
29 867,54 € 
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III. ZÁVER 
 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia : 

 

Stavby : 

Všeobecná hodnota poloh.difer.(byty a nebyt.priestory) :     29 867,54 €. 

 

 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Byt č.12,VI.NP,s.č.2943 na p.č.1482,Lodná 

ul.č.o.12 
29 867,54 

Spolu VŠH  29 867,54 

Zaokrúhlená VŠH spolu  29 900,00 

 

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu :  29 900,00 €. 

 

 

Slovom : Dvadsaťdeväťtisícdeväťsto Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 14.januára 2018                                   Podpis znalca 

 

 

 

 

 

IV. PRÍLOHY 
 

 

1.Objednávka zo dňa 15.12.2013 vyhotovená spoločnosťou DUPOS dražobná,spol.  

  s r.o.,Trnava. 

2.Čiastočný výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 25.12.2017  

  z listu vlastníctva č.8865. 

3.Výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 25.12.2017 z listu 

  vlastníctva č.6434 – prvá a dvanásta strana. 

4.Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 25.12. 

  2017. 

5.Potvrdenie Mestského úradu v Komárne o veku obytného domu s.č.2943 vydané 

  dňa 18.06.2014 pod č.107/RE/2014-Ti. 

6.Pôdorysná schéma bytu č.12. 

7.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 pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností,  

evidenčné číslo znalca 914024. 

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 8/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Podpis znalca 

 

 

 


