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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 : písomné objednávky zo dňa 30.07. a 14.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDOK 
 č.108/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo veci : stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností nachádzajúcich sa na 

          pozemkových parcelách č.6529 a č.6530 v kat.území Komárno mesta 

          Komárna. 

 

Počet listov : 44,z toho príloh 20. 

 

Počet odovzdaných vyhotovení : 5x zadávateľ 

                               1x archív znalca 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

1.Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania : stanovenie všeobecnej hodno- 

  ty nehnuteľností nachádzajúcich sa na pozemkových parcelách č.6529 a č. 

  6530 v kat.území Komárno mesta Komárna. 

 

2.Účel znaleckého posudku : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností  

                            k organizovaniu dobrovoľnej dražby. 

 

3.Dátum,ku ktorému je posudok vypracovaný : 23.08.2018.  

 

4.Dátum,ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje : 04.09.2018.  

 

5.Podklady na vypracovanie posudku : 

 

a/ podklady dodané zadávateľom :   

 

- Objednávka zo dňa 30.07. a 14.08.2018 vyhotovená spoločnosťou DUPOS  

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

- Rozhodnutie MsNV-OV v Komárne o povolení užívať budovy „Rodinného domu 

  jednej bytovej jednotky v dvojdome“ vydané dňa 21.05.1975 – kópia. 

- Znalecký posudok č.054/2005 vyhotovený Ing.Alžbetou Chovanovou dňa 31.05. 

  2005 - kópia. 

- Pôdorysy suterénu,prízemia a poschodia rodinného domu s.č.2287 zo Znalec- 

  kého posudku č.054/2005 – kópie. 

- Fotodokumentácia súčasného stavu zaslaná mailom. 

 

b/ - podklady získané znalcom 

 

- Výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 30.07.2018 z listu 

  vlastníctva č.3881 – kópia. 

- Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 30.07. 

  2018 – kópia. 

 

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. 

- 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. 

- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,Žilinská   

  univerzita – Ústav súdneho inžinierstva v Žiline (2001). 

 

7.Definície posudzovaných veličín a použitých postupov : 

 

Všeobecná hodnota (VŠH) - 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 sú- 

ťaže,pri poctivom predaji,keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patrič- 
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nou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom,že cena nie je ovplyvne- 

ná neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.  

Ekvivalentným pojmom je trhová hodnota. 

 

Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo  

možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na  

úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná  

obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle medzinárodných ohodnocova- 

cích štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty. 

Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby  

znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom  

je reprodukčná zostatková hodnota alebo časová cena. 

Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu  

stavby. 

Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich  

disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu,diskontova- 

ných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 

Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebenia stavby. 

Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu  

posúdenia / ohodnotenia. 

Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti  

stavby v rokoch až do predpokladaného zániku stavby. 

Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená)  

celková životnosť stavby v rokoch. 

 

8.Osobitné požiadavky zadávateľa : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľ- 

  ností zapísaných na LV č.3881 podľa predloženého Znaleckého posudku č. 

  054/2005 z dôvodu neprítomnosti vlastníčky pri určenom termíne obhliadky  

  a následného zaslania fotodokumentácie súčasného stavu nehnuteľnosti  

  zadávateľom posudku. 

 

 

 

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 hodnoverných 

údajov o zrealizovaných obchodoch porovnateľných nehnuteľností v danej lo-

kalite. 

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 je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov 

publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb  

(ISBN 80-7100-827-3).Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po 

podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým,že pri tvorbe je zohľadnený 

koeficient konštrukcie,vybavenia,zastavanej plochy a výšky podlaží. 

Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov 

vydaných ŠU SR platných pre 1.štvrťrok 2018. 
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b/ vlastnícke a evidenčné údaje  

 

Predmetom posúdenia a stanovenia všeobecnej hodnoty v posudku sú nehnuteľ- 

nosti zapísané v LV č.3881 nachádzajúce sa v kat.území Komárno mesta Komárna 

- stavba rodinného domu s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) – pravá časť 

dvojdomu situovaná na pozemkovej parcele č.6529 spolu s príslušenstvom k nej  

situovaným na pozemkovej parcele č.6529 a č.6530 i spolu s týmito vyššie  

uvedenými pozemkovými parcelami č.6529 a č.6530. 

Príslušenstvo k hlavnej stavbe rodinného domu s.č.2287 tvoria podľa predlo- 

ženého Znaleckého posudku č.054/2005 ploty a vonkajšie úpravy. 

Pozemková parcela č.6529 je vedená v KN ako zastavaná plocha v ZÚO stavbou 

rodinného domu s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) a dvorom o celkovej  

výmere 322m2 a pozemková parcela č.6530 je vedená v KN ako priľahlá záhrada  

v ZÚO o celkovej výmere 291m2. 

 

Vlastníci predmetnej nehnuteľnosti sú zapísaní v LV č.3881 a sú nim :  

Gulyás Peter r.Gulyás,Ing.(04.01.1960) a Magdaléna r.Némethová (09.01.1975), 

Vodná 8/86,Komárno,SR – v 1/1-ine. 

 

c/ údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia  

 

Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti bola vykonaná na tvári miesta dňa 23.08. 

2018 na tvári miesta iba zvonka z ulice z dôvodu neprítomnosti vlastníkov. 

 

d/ porovnanie technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľnosti so skutočným  

   stavom 

 

Zadávateľom posudku bol predložený Znalecký posudok č.054/2005 o stanovení 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vyhotovený Ing.Alžbetou Chovanovou dňa  

31.05.2005 spolu s podkladmi k jeho vypracovaniu. 

Z technickej dokumentácie z príloh posudku boli poskytnuté pôdorysy suteré- 

nu,prízemia a poschodia,ktoré sú však zrkadlovým obrazom predmetného posu- 

dzovaného rodinného domu s.č.2287 (pravá časť dvojdomu). 

Fotokópie týchto pôdorysov sa nachádzajú v prílohách k znaleckému posudku. 

Skutkový stav nehnuteľnosti bol zistený iba zvonka z ulice z dôvodu neprí- 

tomnosti vlastníkov pri určenom termíne obhliadky. 

Údaje o veku stavieb i ich konštrukčného vyhotovenia a vybavenia (okrem 

viditeľných vonkajších a z dodanej fotodokumentácie) sú prevzaté taktiež  

z tohto znaleckého posudku. 

 

e/ aktuálne údaje z katastra nehnuteľností a porovnanie so skutočným  

   stavom  

 

Obhliadkou bolo zistené,že situovanie vyššie uvedených pozemkových parciel 

č.6529 a č.6530 nachádzajúcich sa v kat.území Komárno mesta Komárna i stav- 

by rodinného domu s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) pravej časti dvojdomu  

je v súlade so získanými dokladmi,LV č.3881 a informatívnou kópiou z mapy. 

 

Výpis z KN vytvoreného cez katastrálny portál dňa 30.07.2018 z listu 

vlastníctva č.3881,k.ú. Komárno mesta Komárna 

   

Okres : Komárno 

Obec :  Komárno 

Katastrálne územie : Komárno 

 

Časť A : Majetková podstata      
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Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

Parcela č.6529 – zastavaná plocha v ZÚO o celkovej výmere 322m2 

Parcela č.6530 – záhrada v ZÚO o celkovej výmere 291m2 

 

Stavby 

Rodinný dom s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) na parcele č.6529 

 

Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby      

 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1.Gulyás Peter r.Gulyás,Ing.(04.01.1960) a Magdaléna r.Némethová  

  (09.01.1975),Vodná 8/86,Komárno,SR  

                                              Spoluvlastnícky podiel  - 1/1 

 

Časť C : Ťarchy      

 

Por.č.:1 

Záložné právo V-3058/2005 v prospech UniBanka,a.s.,Vajnorská 21,832 65 Bra- 

tislava,IČO:00681709 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č. 

6530,6529 so stavbou s.č.2287 /dom/,zml.č.:7933890A/HU/05/011. 

Exekučný príkaz EX 1069/2010,P1-3502/2010 zriadením exekučného záložného 

práva v prospech oprávneného: SF Soepenberg,s.r.o.,IČO:36230791,Chovateľská 

2,917 01 Trnava,na pozemok parc.registra „C“ č.6529,6530 a na stavbu rodinný  

dom so súp.č.2287 na parc.“C“ č.6529.(Exekútorský úrad Trnava,súdny exekútor 

JUDr.Peter Stanko). 

Rozhodnutie ozriadení záložného práva č.621/340/63748/10 Bab zo dňa 9.11. 

2010 na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech: Daňový úrad Komárno, 

Dunajské nábr.11/a,945 05 Komárno na parc.registra „C“ č.6529,6530 a na 

rodinný dom súp.č.2287 na parc. „C“ č.6529. 

Exekučný príkaz EX 227/20112 zo dňa 24.11.2011 zriadením exekučného záložné-

ho práva v prospech GAMEX TRADING s.r.o.,IČO:31443265,Hadovská cesta 870, 

945 02 Komárno,na parc.„C“ č.6529,6530 a na dom s.č.2287 na parc.č.6529 

(Exekútorský úrad Bratislava,Mgr.Miroslav Lupták - súdny exekútor). 

Exekučný príkaz EX 2390/2007 zo dňa 10.9.2015,Z-4622/15 zriadením exekučného 

záložného práva v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná,a.s.,Cinto-

rínska 21,811 08 Bratislava I,IČO:35776005 na parcely registra „C“ parc.č. 

6529,6530 a na rodinný dom so s.č.2287 na parc.č.6529.(Exekútorský úrad Nové 

Zámky,súdny exekútor JUDr.Ing.Jozef Štorek). 

Exekučný príkaz EX 2028/2014 zo dňa 28.03.2017,Z-1892/17 zriadením exekučné-

ho záložného práva v prospech oprávneného: Slovenská republika,zastúpená  

Krajským súdom v Bratislave,Justičná pokladnica,Záhradnícka 10,Bratislava, 

IČO:00215759,na pozemok parc.registra „C“ č.6529,6530 a na stavbu rodinný 

dom so súp.č.2287 na parc.č.6529.(Exekútorský úrad Nitra,súdny exekútor 

JUDr.Václav Kuna). 

Exekučný príkaz EX 2029/2014 zo dňa 28.03.2017,Z-1895/17 zriadením exekučné-

ho záložného práva v prospech oprávneného: Slovenská republika,zastúpená  

Krajským súdom v Bratislave,Justičná pokladnica,Záhradnícka 10,Bratislava, 

IČO:00215759,na pozemok parc.registra „C“ č.6529,6530 a na stavbu rodinný 

dom so súp.č.2287 na parc.č.6529.(Exekútorský úrad Nitra,súdny exekútor 

JUDr.Václav Kuna). 

Exekučný príkaz EX 2027/2014 zo dňa 18.05.2017,Z-3173/17 zriadením exekučné-

ho záložného práva v prospech oprávneného: Slovenská republika,zastúpená  

Krajským súdom v Bratislave,Justičná pokladnica,Záhradnícka 10,Bratislava, 

IČO:00215759,na pozemok parc.registra „C“ č.6529,6530 a na stavbu rodinný 

dom so súp.č.2287 na parc.č.6529.(Exekútorský úrad Nitra,súdny exekútor 

JUDr.Václav Kuna). 
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Iné údaje : 

Bez zápisu. 

 

Poznámka : 

Bez zápisu. 

 

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

 

- rodinný dom s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) na pozemkovej č.6529 

- ploty 

- vonkajšie úpravy 

- pozemky – parcela č.6529 – zastavaná plocha v ZÚO o výmere 322m2 

          – parcela č.6530 – záhrada v ZÚO o výmere 291m2 

 

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

   neboli z dôvodu neuskutočnenia obhliadky nehnuteľnosti zistené. 

 

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1  RODINNÉ DOMY 
 

2.1.1 Rodinný dom s.č.2287 na p.č.6529,Zlievarenská  

      ulica č.o.26 
 

Jedná sa o trojpodlažnú stavbu pravej časti dvojdomu zapísaného v LV č. 

3881 ako rodinný dom s.č.2287 (Zlievarenská ulica č.o.26) situovanú na 

pozemkovej parcele č.6529,ktorá začala byť užívaná na základe predloženého 

rozhodnutia o povolení užívania budovy v roku 1975,t.j.vek – 43 rokov. 

 

Predmetná posudzovaná stavba rodinného domu s.č.2287 by mala obsahovať podľa 

pôdorysov suterénu,prízemia,poschodia a popisu z predloženého Znaleckého 

posudku č.054/2005 nasledovné miestnosti a priestory : 

a/Suterén /I.PP/ - garáž,práčovňu s kotolňou,hobby miestnosť,sklad a pries-              

                   tor schodiska do prízemia. 

b/Prízemie /I.NP/ - vstupné zádverie,predsieň,halu s priestorom schodiska  

                    na poschodie,obývaciu izbu,kuchyňu a kúpeľňu+WC.  

c/Poschodie /II.NP/ - tri izby,kúpeľňu+WC,priestor schodiska s galériou,je- 

                      den balkón prístupný z prednej izby a terasu na plo- 

                      chej streche zastrešenia časti prízemia. 

 

Všetky údaje ohľadom rozmerov,konštrukčného vyhotovenia a vybavenia rodin-

ného domu s.č.2287 okrem viditeľných vonkajších a z doloženej fotodokumentá-

cie sú prevzaté z technického popisu predloženého Znaleckého posudku 

č.054/2005,ktorého fotokópia sa nachádza v prílohách k posudku. 

 

Rozdiely sú v murive (viditeľne kvádrové pod opadaným vonkajším brizolitom), 

vykurovacie telesá sú liatinové,rozdiel vo vonkajších úpravách povrchov,v 

oknách a čiastočne zmenené bolo i vnútorné vybavenie od roku 2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 

KS: 111 0 Jednobytové budovy 
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MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. PP 1975 10,57*8,13+3,90*1,30 91 120/91=1,319 

1. NP 1975 16,10*4,41+11,87*3,90 117,29 120/117,29=1,023 

2. NP 1975 10,57*8,13+3,90*1,30 91 120/91=1,319 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

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

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE 

 

 

Bod Položka Hodnota 

1 Osadenie do terénu  

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

4 Murivo  

 4.3 z monolitického betónu 1250 

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

14 Fasádne omietky  

 14.3.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 1/3 do 1/2 30 

 14.4.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  do 1/3 25 

15 Obklady fasád  

 15.2.e obklady keramické, obklady drevom  nad 1/2 do 2/3 70 

 15.3.e obklady keramické, obklady drevom  nad 1/3 do 1/2 55 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice  

 16.5 liate terazzo, betónová, keramická dlažba 190 

17 Dvere  

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná  

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.2 keramické dlažby 150 

24 Ústredné vykurovanie   

 24.1.a teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové 560 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.2 svetelná 155 

30 Rozvod vody  

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 5440 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy : 
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32 Vráta garážové  

 32.3 rámové s výplňou (1 ks) 75 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne  

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

60 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 

38 Vodovodné batérie  

 38.4 ostatné (1 ks) 15 

40 Vnútorné obklady  

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

 40.4 vane (1 ks) 15 

 Spolu 265 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy  

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

4 Murivo  

 4.2.e murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm 520 

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

9 Ploché strechy  

 9.2 jednoplášťové s tepelnou izoláciou 335 

11 Krytiny na plochých strechách  

 11.5 z asfaltových natavovaných pásov 180 

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...)  

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

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

 14.3.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 1/3 do 1/2 30 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice  

 16.3 tvrdé drevo, červený smrek 200 

17 Dvere  

 17.2 plné alebo zasklené dyhované 190 

18 Okná  

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

19 Okenné žalúzie  

 19.2 plastové 75 
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22 

 
Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 

 

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

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.2 keramické dlažby 150 

24 Ústredné vykurovanie   

 24.1.a teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové 560 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.2 svetelná 155 

30 Rozvod vody  

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 5620 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy : 

 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

34 Zdroj teplej vody  

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

65 

35 Zdroj vykurovania  

 
35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková 
stanica tepla (1 ks) 

155 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne  

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

60 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 

 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (2.8 bm) 154 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) 75 

38 Vodovodné batérie  

 38.4 ostatné (3 ks) 45 

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 

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

42 Kozub  

 42.1 s otvoreným ohniskom (1 ks) 180 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 Spolu 1164 

 

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

 

Bod Položka Hodnota 

4 Murivo  

 4.2.e murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm 520 
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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.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 1040 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

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

17 Dvere  

 17.2 plné alebo zasklené dyhované 190 

18 Okná  

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

19 Okenné žalúzie  

 19.2 plastové 75 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)  

 22.5 podlahoviny gumové, z PVC, lino 120 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.2 keramické dlažby 150 

24 Ústredné vykurovanie   

 24.1.a teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové 560 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.2 svetelná 155 

30 Rozvod vody  

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 

 Spolu 4020 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.1 vaňa liatinová (1 ks) 40 

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 

38 Vodovodné batérie  

 38.4 ostatné (2 ks) 30 

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 

 40.4 vane (1 ks) 15 

 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 

41 Balkón  

 41.2 výmery do 5 m2 (1 ks) 105 

 Spolu 345 

 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
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Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

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

1. PP (5440 + 265 * 1,319)/30,1260 192,18 

1. NP (5620 + 1164 * 1,023)/30,1260 226,08 

2. NP (4020 + 345 * 1,319)/30,1260 148,54 

 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Na základe ústnych informácií susedov z vedľajšej bytovky,rodinný dom nie  

je už niekoľko rokov trvale obývaný. 

Vonkajšia údržba domu je značne zanedbaná,čo je zjavne vidno od ulice i s  

dodatočne predloženej súčasnej fotodokumentácie (poškodená strešná krytina 

s následným zatekaním s poškodením vnútorných i vonkajších úprav povrchov 

stien). 

S predloženej fotodokumentácie je zjavné,že je poškodené i vnútorné vyba-

venie a niektoré prvky krátkodobej životnosti,ktoré bude nutné nahradiť 

novými. 

S vyššie uvedených dôvodov prihliadnuc ku konštrukčnému vyhotoveniu rodin- 

nému domu stanovujem jeho celkovú predpokladanú životnosť na 90 rokov. 

 

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

1. PP 1975 43 47 90 47,78 52,22 

1. NP 1975 43 47 90 47,78 52,22 

2. NP 1975 43 47 90 47,78 52,22 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

1. PP z roku 1975   

Východisková hodnota 192,18 Eur/m2*91,00 m2*2,435*1,00 42 584,21 

Technická hodnota 52,22% z 42 584,21 22 237,47 

1. NP z roku 1975   

Východisková hodnota 226,08 Eur/m2*117,29 m2*2,435*1,00 64 568,71 

Technická hodnota 52,22% z 64 568,71 33 717,78 

2. NP z roku 1975   

Východisková hodnota 148,54 Eur/m2*91,00 m2*2,435*1,00 32 914,24 

Technická hodnota 52,22% z 32 914,24 17 187,82 

 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

 

Podlažie 
Východisková hodnota 

[Eur] 
Technická hodnota [Eur] 

1. podzemné podlažie 42 584,21 22 237,47 

1. nadzemné podlažie 64 568,71 33 717,78 

2. nadzemné podlažie 32 914,24 17 187,82 

Spolu 140 067,16 73 143,07 



 12 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 
 

2.2.1 Plot č.1 - od ulice 
Jedná sa o oplotenie dvora (p.č.6529) spredu od Zlievarenskej ulice,tvorí ho 

betónová podmurovka omietaná brizolitom + kovové vložky v rámoch uchytené do 

betónových stĺpikov,výška výplne 115cm,dĺžka plotu 6,20m,1ks vstupnej brány  

a bránky z kovových profilov,vek – 43 rokov (1975). 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 815 2 Oplotenie 

KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 6,20m 700 23,24 Eur/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 6,20m 926 30,74 Eur/m 

 Spolu:   53,98 Eur/m 

3. Výplň plotu:    

   z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 7,13m2 435 14,44 Eur/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 

1 ks  7505 249,12 Eur/ks 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 

1 ks  3890 129,12 Eur/ks 

 

Dĺžka plotu:    6,20 m 

Pohľadová plocha výplne:    6,20*1,15 = 7,13 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Plot č.1 - od ulice 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 
(6,20m * 53,98 Eur/m + 7,13m2 * 14,44 Eur/m2 + 1ks * 249,12 
Eur/ks + 1ks * 129,12 Eur/ks) * 2,435 * 1,00 

1 986,65 

Technická hodnota 14,00 % z 1 986,65 Eur 278,13 

 

 

2.2.2 Plot č.2 - od susedov 
 

Údaje o plote sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.054/2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
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JKSO: 815 2 Oplotenie 

KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 48,60m 700 23,24 Eur/m 

 Spolu:   23,24 Eur/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové 
stĺpiky 

77,76m2 380 12,61 Eur/m 

 

Dĺžka plotu:    48,60 m 

Pohľadová plocha výplne:    48,60*1,60 = 77,76 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Plot č.2 - od susedov 1975 43 2 45 95,56 4,44 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 
(48,60m * 23,24 Eur/m + 77,76m2 * 12,61 Eur/m2) * 2,435 * 
1,00 

5 137,89 

Technická hodnota 4,44 % z 5 137,89 Eur 228,12 

 

 

2.2.3 Kanalizačná prípojka 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.054/2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové 

Položka: 2.1.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1060/30,1260 = 35,19 Eur/bm 

Počet merných jednotiek:   6 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Kanalizačná prípojka 1975 43 37 80 53,75 46,25 



 14 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 6 bm * 35,19 Eur/bm * 2,435 * 1,00 514,13 

Technická hodnota 46,25 % z 514,13 Eur 237,79 

 

 

2.2.4 Plynová prípojka 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.054/2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 5 Plynovod  

Kód KS: 2221 Miestne plynovody 

Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 

Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 Eur/bm 

Počet merných jednotiek:   8,4 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Plynová prípojka 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 8,4 bm * 14,11 Eur/bm * 2,435 * 1,00 288,61 

Technická hodnota 14,00 % z 288,61 Eur 40,41 

 

 

2.2.5 Spevnené plochy 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.054/2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

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

Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 

Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   260/30,1260 = 8,63 Eur/m2 ZP 

Počet merných jednotiek: 4,50*0,60+16,10*0,70+4,80*0,60+4,30*0,50*2 = 21,15 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
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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 [%] 

Spevnené plochy 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 21,15 m2 ZP * 8,63 Eur/m2 ZP * 2,435 * 1,00 444,45 

Technická hodnota 14,00 % z 444,45 Eur 62,22 

 

 

2.2.6 Oporný múr 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.054/2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 815 4 Oporné múry  

Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4) 

Bod: 9.2. Z lomového kameňa 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1345/30,1260 = 44,65 Eur/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   (0,60+1,10)/2*4,26*0,20 = 0,72 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Oporný múr 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 0,72 m3 OP * 44,65 Eur/m3 OP * 2,435 * 1,00 78,28 

Technická hodnota 14,00 % z 78,28 Eur 10,96 

 

 

2.2.7 Vonkajšie schody 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.054/2005. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predložené schody  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) 

Bod: 10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   385/30,1260 = 12,78 Eur/bm stupňa 

Počet merných jednotiek:   6*1,15+3*1,54 = 11,52 bm stupňa 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Vonkajšie schody 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 11,52 bm stupňa * 12,78 Eur/bm stupňa * 2,435 * 1,00 358,49 

Technická hodnota 14,00 % z 358,49 Eur 50,19 

 

 

2.2.8 Vodovodná prípojka 
Údaje o vonkajšej úprave nie sú uvedené v Znaleckého posudku č.054/2005. 

Predpokladám napojenie z verejného mestského vodovodu na Zlievarenskej  

ulici v roku 1975,predpokladaná dĺžka cca.5m,vek – 43 rokov (1975). 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 

Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 41,49 Eur/bm 

Počet merných jednotiek:   5 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Vodovodná prípojka 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 5 bm * 41,49 Eur/bm * 2,435 * 1,00 505,14 

Technická hodnota 14,00 % z 505,14 Eur 70,72 

 

 

2.2.9 Elektrická prípojka 
Údaje o vonkajšej úprave nie sú uvedené v Znaleckého posudku č.054/2005. 

Predpokladám napojenie rozvodu el.siete na Zlievarenskej ulici v roku 1975, 

podzemná prípojka,predpokladaná dĺžka cca.5m,vek – 43 rokov (1975). 
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ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  

Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 

Bod: 7.1. NN prípojky 

Položka: 7.1.j) káblová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   445/30,1260 = 14,77 Eur/bm 

Počet káblov:  1 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   8,86 Eur/bm 

Počet merných jednotiek:   5 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Elektrická prípojka 1975 43 7 50 86,00 14,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 5 bm * (14,77 Eur/bm + 0 * 8,86 Eur/bm) * 2,435 * 1,00 179,82 

Technická hodnota 14,00 % z 179,82 Eur 25,17 

 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

 

Názov 
Východisková hodnota 

[Eur] 
Technická hodnota 

[Eur] 

Rodinný dom s.č.2287 na p.č.6529,Zlievarenská ul.č.o.26 140 067,16 73 143,07 

Ploty   

Plot č.1 - od ulice 1 986,65 278,13 

Plot č.2 - od susedov 5 137,89 228,12 

Vonkajšie úpravy   

Kanalizačná prípojka 514,13 237,79 

Plynová prípojka 288,61 40,41 

Spevnené plochy 444,45 62,22 

Oporný múr 78,28 10,96 

Vonkajšie schody 358,49 50,19 

Vodovodná prípojka 505,14 70,72 

Elektrická prípojka 179,82 25,17 

Celkom: 149 560,62 74 146,78 

 

 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a/ Analýza polohy nehnuteľnosti  
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Predmetná posudzovaná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemkových parcelách  

č.6529 a č.6530 v kat.území Komárno mesta Komárna v zastavanom území mesta 

(Zlievarenská ulica),v jeho okrajovej časti zastavanej individuálnou byto- 

vou výstavbou – rodinnými domami s priľahlými záhradami. 

Prístup k nehnuteľnosti je možný priamo z verejnej mestskej asfaltovej ko-

munikácie (Zlievarenská ulica),nehnuteľnosť je možné v súčasnosti napojiť 

v danom mieste na nasledovné verejné inžinierske siete v tejto mestskej 

časti – elektrinu,verejný vodovod,kanalizáciu,rozvod plynu a telefónnu sieť. 

Okresné mesto Komárno má vybudované všetky infraštruktúry občianskej vyba-

venosti okresného mesta – obchodov,služieb,administratívy,školstva a zdra-

votníctva. 

Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru mesta,komunikačných a dopravných  

väzieb hodnotím ako jeho okrajovú tichú polohu vhodnú na bývanie. 

 

b/ Analýza využitia nehnuteľnosti  

 

Jedná sa o pravú časť stavby rodinného dvojdomu s vlastným vstupom a príslu- 

šenstvom situovanú na pozemku,ktorý je užívaný ako dvor a priľahlá záhrada. 

Predmetnú nehnuteľnosť je možné využívať po jej nutnej rekonštrukcii iba na 

obytné účely trvalého charakteru. 

 

c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti 

 

V LV č.3881 je v časti C:Ťarchy na predmetnú nehnuteľnosť zapísané záložné  

právo v prospech UniBanky,a.s.,Bratislava a sedem ďalších exekučných zálož- 

ných práv. 

Nakoľko obhliadka nehnuteľnosti nebola zvnútra umožnená z dôvodu neprítom- 

nosti vlastníkov,nie je isté,či súčasné vnútorné vybavenie nehnuteľnosti 

je v súlade v stave zachytenom v predloženom Znaleckom posudku č.054/2005. 

Niektoré vybavenie bolo možné identifikovať s dodatočne zaslanou fotodoku- 

mentáciou zadávateľom posudku. 

Inak v danej lokalite neboli zistené riziká,ktoré by vplývali na využívanie  

predmetnej nehnuteľnosti k jej obytnému charakteru využitia. 

 

 

3.1 STAVBY 
 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 

 

Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie : 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s  

„Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“ vydanej 

USI ŽU v Žiline. 

Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru,polohu,typ nehuteľnosti,jej technické  

vyhotovenie,technický stav,vybavenosť a dopyt po nehnuteľnostiach v danej 

lokalite,je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej 

diferenciácie vo výške 0,45. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,45 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,450 + 0,900) 1,350 
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II. trieda 

 
Aritmetický priemer I. a III. triedy 

 
0,900 

III. trieda Priemerný koeficient 0,450 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,248 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,450 - 0,405) 0,045 

 

 

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. 0,450 13 5,85 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0,450 30 13,50 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu IV. 0,248 8 1,98 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1,350 7 9,45 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,450 6 2,70 

6 Typ nehnuteľnosti     

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

II. 0,900 10 9,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

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

II. 0,900 9 8,10 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 0,900 6 5,40 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 0,450 5 2,25 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1,350 6 8,10 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

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

II. 0,900 7 6,30 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 0,900 7 6,30 

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

    

 
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, 
poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a 
základné služby 

II. 0,900 10 9,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,450 8 3,60 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby 

    

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,900 9 8,10 

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

    

 bez zmeny III. 0,450 8 3,60 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,045 7 0,32 
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18 

 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

    

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,045 4 0,18 

19 Názor znalca     

 dobrá nehnuteľnosť II. 0,900 20 18,00 

 Spolu   180 121,73 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 121,73/ 180 0,676 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 74 146,78 Eur * 0,676 50 123,22 Eur 

 

 

 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 Zastavaná plocha a záhrada v ZÚO - parcela č.6529 a č.6530 

 

V kat.území Komárno mesta Komárna je pozemková parcela č.6529 je vedená v KN  

ako zastavaná plocha v ZÚO stavbou rodinného domu s.č.2287 (Zlievarenská 

ulica č.o.26) a dvorom o celkovej výmere 322m2 a pozemková parcela č.6530 je 

vedená v KN ako priľahlá záhrada v ZÚO o celkovej výmere 291m2. 

Pozemky sú rovinná a v danom mieste je možné ich priamo napojiť z verejnej 

mestskej komunikácie na nasledovné verejné inžinierske siete v tejto časti  

mesta - vodovod,kanalizáciu,elektrinu,rozvod plynu a telefónnu sieť. 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel Výmera [m2] 

6529 zastavané plochy a nádvoria 322 322,00 1/1 322,00 

6530 záhrada 291 291,00 1/1 291,00 

Spolu 
výmera   

    613,00 

 

Obec:     Komárno 

 

Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 Eur/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, obytné zóny na 
predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 
obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 
obyvateľov 

1,00 

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 
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kF 

koeficient funkčného 
využitia územia 

 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 

 
1,30 

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.) 

1,82 

kR 

koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,00 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,50 * 1,82 * 1,00 3,7265 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 Eur/m2 * 3,7265 37,12 Eur/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 613,00 m2 * 37,12 Eur/m2 22 754,56 Eur 

 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

 

 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [Eur] 

parcela č. 6529 11 952,64 

parcela č. 6530 10 801,92 

Spolu 22 754,56 
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III. ZÁVER 
 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia : 

 

Stavby : 

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou :  50 123,22 Eur. 

 

Pozemky : 

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie :  22 754,56 Eur. 

 

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

polohovej diferenciácie. 

 

 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [Eur] 

Stavby  

Rodinný dom s.č.2287 na p.č.6529,Zlievarenská ul.č.o.26 49 444,71 

Ploty  

Plot č.1 - od ulice 188,02 

Plot č.2 - od susedov 154,21 

Vonkajšie úpravy  

Kanalizačná prípojka 160,75 

Plynová prípojka 27,32 

Spevnené plochy 42,06 

Oporný múr 7,41 

Vonkajšie schody 33,93 

Vodovodná prípojka 47,81 

Elektrická prípojka 17,01 

Spolu stavby 50 123,22 

Pozemky  

 Zastavaná plocha a záhrada v ZÚO - parcela č.6529 a č.6530 - parc. č. 6529 
(322  m2) 

11 952,64 

 Zastavaná plocha a záhrada v ZÚO - parcela č.6529 a č.6530 - parc. č. 6530 
(291  m2) 

10 801,92 

Spolu pozemky (613,00 m2) 22 754,56 

Spolu VŠH  72 877,78 

Zaokrúhlená VŠH spolu  72 900,00 
 

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu :  72 900,00 Eur. 

 

Slovom : Sedemdesiatdvatisícdeväťsto Eur. 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 4.septembra 2018                                  Podpis znalca 
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IV. PRÍLOHY 
 

 

1.Objednávka zo dňa 14.08.2018 vyhotovená spoločnosťou DUPOS dražobná,spol.  

  s r.o.,Trnava. 

2.Výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 30.07.2018 z listu 

  vlastníctva č.3881. 

3.Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 30.07. 

   2018. 

4.Rozhodnutie MsNV-OV v Komárne o povolení užívať budovy „Rodinného domu 

  jednej bytovej jednotky v dvojdome“ vydané dňa 21.05.1975. 

5.Znalecký posudok č.054/2005 vyhotovený Ing.Alžbetou Chovanovou dňa 31.05. 

  2005 - jedenásť listov. 

6.Pôdorysy suterénu,prízemia a poschodia rodinného domu s.č.2287 zo Znalec- 

  kého posudku č.054/2005 – dva listy. 

7.Fotodokumentácia pri obhliadke z ulice. 

8.Fotodokumentácia súčasného stavu zaslaná zadávateľom mailom – dva listy. 
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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 108/2018. 

 

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

kého posudku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Podpis znalca 

 


