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Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti popisne evidovanej na LV č. 618: 
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I. ÚVOD POSUDKU 
 
1. Úloha znalca:  
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 618: RODINNÝ DOM 

súpisné číslo 240 na pozemku parcela č. KN-C 827, vrátane príslušenstva a 

pozemku popisne evidovaného na LV č.618: parcela č. KN-C 827, v katastrálnom 

území: Veľký Lipník. 

 

2. Dátum vyžiadania posudku: 17.6.2020 
 

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 
3.7.2020 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 7.7.2020 
 

5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :         
5.1 Dodané objednávateľom :  
Písomná objednávka zo dňa 17.06.2020 

Znalecký posudok č.83/2019, vypracovaný Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom 

v odbore stavebníctvo.  

Potvrdenie obce Veľký Lipník z 09.01.2013 o veku pôvodného rodinného domu - 

ohlásenie stavebných úprav na dome z 14.06.2012  

- situácia rodinného domu a vedľajších stavieb  

- pôdorys suterénu rodinného domu  

- pôdorys prízemia rodinného domu  

- pôdorys podkrovia rodinného domu  

 

5.2 Obstarané znalcom: 
Výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č.618, k. ú. Veľký Lipník, 

zo dňa 17.06.2020, vytvorený cez verejne prístupný http://kataster portal.sk 

Informatívna kópia z katastrálnej mapy, vytvorená cez verejne prístupný 

http://kataster portal.sk. 

Tvaromiestné šetrenie – porovnanie právnej dokumentácie so skutočnosťou, 

zakreslenie zamerania skutkového stavu situácie osadenia stavby RD 

s príslušenstvom, spracovanie schematických náčrtov pôdorysov podlaží 

domu, fotodokumentácia častí ohodnocovaných nehnuteľností. 

 

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, č. 605/2008, č. 47/2009, 254/2010 a 

213/2017 Z.z. 

znení vyhlášky MS SR č. 626/2007, č. 605/2008, č. 47/2009, 254/2010 a  

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 570/2005 Z.z., 

93/2006 Z.z., 522/2007 Z.z., 520/2008 Z.z., 400/2009 Z.z., 136/2010 Z.z., 

160/2015 Z.z., 390/2015 Z.z., 91/2016 Z.z., 125/2016 Z.z., 65/2018 Z.z. 

- Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. 

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

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

neskorších predpisov. 

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 

461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o 

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

- Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

- STN 734055 – Výpočet obstavaného priestoru 

- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010, ktorou sa 

vydáva Štatistická klasifikácia stavieb 

- Indexy vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydané 

Štatistickým úradom SR pre 1.Q.2020 
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- Miroslav Ilavský – Milan Nič – Dušan Majdúch - Ohodnocovanie nehnuteľností, 

Bratislava 2012 

- Vyparina-Tomko-Tóth - Životnosť a opotrebovanie budov v znaleckej praxi, 

Žilinská univerzita v EDIS, 2008 

- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 
7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
a) Definície pojmov  
Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a 

stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 

ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 

súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s 

patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je 

ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota 

na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. Východisková hodnota stavieb 

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

možno hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na 

úrovni bez dane z pridanej hodnoty.  

Technická hodnota stavieb (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o 

hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.  

 

b) Definície použitých postupov  
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele 

publikované 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 2020. Pri 

stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou, 

resp. analytickou metódou.  

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: • Metóda 

porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je 

potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať 

na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, 

dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a 

ohodnocovaného objektu), • Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať 

výnos formou prenájmu. Princíp metódy je založený na váženom priemere 

výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta 

kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného 

obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo 

obmedzeného obdobia s následným predajom), • Metóda polohovej diferenciácie 

(Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej 

diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu).  

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: • Metóda 

porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je 

potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú 

jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov 

a ohodnocovaného pozemku), • Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať 

výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich 

odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia), • Metóda 

polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty 

koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu 

pozemkov). 
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- Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných 

výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje 

úpravu podkladu. 

- Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 

vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 

podlažia a podkrovie (Stavebný zákon - § 43b, ods. (3)). 

- Zastavaná plocha je plocha pôdorysného rezu vymedzená vonkajším obvodom 

zvislých konštrukcií uvažovaného celku (budovy, podlažia alebo ich častí); v 

prvom nadzemnom podlaží sa meria nad podnožou alebo podmurovkou, pričom sa 

izolačné primurovky nezapočítavajú. 

Pri objektoch nezakrytých alebo polozakrytých je zastavaná plocha vymedzená 

obalovými čiarami vedenými vonkajšími lícami zvislých konštrukcií v rovine 

upraveného terénu. 

 

8. Osobitné požiadavky objednávateľa:   Nie sú. 

 

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:  Účely dobrovoľnej dražby. 

 
II. POSUDOK 
 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a). Výber použitej metódy 
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č.3 vyhlášky MS SR č.492/2004 

Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky MS SR 

č.626/2007, č.605/2008, č.47/2009 a 254/2010  a 213/2017 Z.z. 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie, ktorá vychádza zo základného 

vzťahu: 

  VŠHS = TH * kPD [€] 

kde: TH – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi 

technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 

hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy 

obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného 

koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z 

ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. 

Použitý priemerný koeficient polohovej diferenciácie vychádza z odborných 

skúseností. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením 

do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 

polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu nehnuteľnosť. Pri 

objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu 

(váhu). 

Informácie zodpovedajúce tomuto odhadu som získal preskúmaním trhu s 

nehnuteľnosťami a z internetových stránok realít v čase a mieste ohodnotenia.  

Prieskum realitného trhu bol vykonaný prostredníctvom internetových portálov 

www.byty.sk, www.topreality.sk, www.nehnutelnosti.sk. Z popisu nie je vždy 

jasné, aká je zastavaná plocha domu a výmera podlaží, a taktiež nie je 

jednoznačný celkový technický stav prvkov a vybavenie domov. Podklady k 

uskutočneným obchodom som nemal k dispozícii. Porovnávacia metóda stanovenia 

všeobecnej hodnoty je teda vylúčená z dôvodu nedostatku vhodných podkladov na 

vykonanie objektívneho porovnania.  

Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je vhodné, 

pretože nehnuteľnosť nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu 

tak, aby bolo možné vykonať kombináciu.  

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov 

publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb 

(ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych 
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štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2020. Použitý 

koeficient cenovej úrovne je platný pre celý odbor stavebníctvo ako celok. 

Rozpočtový ukazovateľ bytu je vytvorený v zmysle citovanej metodiky s tým, že 

pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia. 

 
b) .Vlastnícke a evidenčné údaje :         
List vlastníctva č. 618, pre k. ú. Veľký Lipník 

A. Majetková podstata: 

Stavby : rodinný dom č.s. 240 na parc. 827  

Pozemok, parcela registra "C" č.: 827 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
999 m2  

B. Vlastníci: 
6 Šuga Peter r. Šuga (25.11.1973) v celosti  

Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom DPS 

financial consulting, s.r.o. IČO: 46713930, Tomáškovičova 17, 917 01 Trnava, 

zo dňa 23.1.2019, P-177/2019, Z-150/20 – 20/17, 21/20 

Poznámka: Oznámenie o dražbe zn. 024/2019 spoločnosťou DRAŽOBNÍK s.r.o., 

Hviezdoslavova 6, Košice, IČO: 36 764281, P-263/2019 – 28/19 

Poznámka: Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 024/2019 spoločnosťou DRAŽOBNÍK 

s.r.o., Hviezdoslavova 6, Košice, IČO: 36 764281, P-352/2019 – 39/19 

Titul nadobudnutia: Darovacia zmluva V 1206/12 zo dňa 26.11.2012 – 72/12 

 

C. Ťarchy: 
6 Záložné právo v prospech DPS financial consulting, s.r.o. IČO: 46713930, 

Tomáškovičova 17, 917 01 Trnava, podľa zmluvy V 166/13 zo dňa 23.1.2019, Z-

150/2020 – 21/13, 21/20 

 

Iné údaje: Bez zápisu. 

Poznámka: Bez zápisu. 

 
c). Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :         
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná na základe Výzvy na 

sprístupnenie nehnuteľnosti dňa 3.7.2020 za účasti znalca a vlastníka 

nehnuteľnosti Petra Šugu.  

Prítomný vlastník nehnuteľnosti mi obhliadku nehnuteľnosti neumožnil bez 

udania dôvodu. Obhliadka a zameranie nehnuteľnosti mi nebolo umožnené. 

Fotodokumentáciu so previedol iba z verejnej komunikácie a bočnej uličky 

(poľnej cesty).  

Vzhľadom na skutočnosť, že mi nebola umožnená obhliadka a zameranie 

nehnuteľnosti, znalecký posudok som vypracoval z dostupných údajov v zmysle § 

12 ods. 3 zákona 527/2002 Z.z.. Údaje z predloženého posudku 83/2019 som 

použil pri stanovení VŠH predmetnej nehnuteľnosti ku dňu vypracovania tohto 

znaleckého posudku. Zároveň som použil zistenia dostupné z vonkajšej 

obhliadky a z verejne dostupných zdrojov.  

 

d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 
dokumentácie so zisteným skutkovým stavom : 
Stavebná projektová dokumentácia od stavby mi bola poskytnutá iba tá, ktorá 

sa nachádzala v pôvodnom znaleckom posudku 83/2019 a nachádza v prílohách aj 

k tomuto znaleckému posudku.  

Z právnej dokumentácie mi bolo predložené potvrdenie obce o veku pôvodného 

domu rodinného domu z r. 2013 a ohlásenie stavených úprav na dome z r. 2012, 

na základe ktorého bola realizovaná nadstavba a rekonštrukcia rodinného domu. 

Výpočet všeobecnej hodnoty prevádzam pomocou programového vybavenia Hypo 

17.50. 

 

e) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom:  
Popisné a geodetické údaje katastra zodpovedajú skutkovému stavu. Prístup k 

stavbe RD je priamo z miestnej verejnej štátnej komunikácie. 
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f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom hodnotenia: 
Stavby : rodinný dom č.s. 240 na parc. 827,  

- hospodárska budova samostatne stojaca vo dvore na parc. 827,  

- vonkajšie úpravy  

- Pozemok, parcela registra "C" č: 827 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

999 m2  

 

g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
drevená šopa samostatne stojaca vo dvore, nebola predmetom ani znaleckého 

posudku 83/2019. 

 

 

g). Vymenovanie jednotlivých častí nehnuteľnosti, ktoré nie sú vlastnícky vysporiadané:  
neboli zistené. 

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom č.827 
 

POPIS STAVBY 
 

Všeobecná situácia: 
Ohodnocovaný stavebný objekt rodinného domu č. súp.240 je popisne evidovaný 

na liste vlastníctva č.616, nachádza sa na pozemku parcela č. KN-C 827, v 

zastavanom území obce, v katastrálnom území obce VEĽKÝ LIPNÍK.  

Rodinný dom je situovaný v širšej centrálnej zastavanej časti obce, po pravej 

strane verejnej komunikácie v smere do centra obce, v smere do okresného 

mesta Stará Ľubovňa, vzdialeného cca 20 km.  

Prístup k stavbe RD je zabezpečený priamo z miestnej verejnej komunikácie a 

po vlastnom pozemku parcela č. KN-C 827.  

 

Rodinný dom súp. č. 240 je osadený na mierne svahovitom upravenom pozemku 

parc. č. 827 v k.ú. Veľký Lipník, obec Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa. 

Situovaný je na vedľajšej ulici v širšom centre obce v uličnej zástavbe 

samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej 

komunikácie pred domom. V danej časti obce je možnosť napojenia na verejný 

vodovod, verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia vo výstave, zemný plyn v 

obci nie je. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný, napojený je na 

inžinierske siete. Predpokladám riadnu údržbu, jeho opotrebenie som stanovil 

analytickou metódou. Oproti pôvodnému posudku z r. 2013 som z vonkajšej 

obhliadky aj z prehlásenia prítomného vlastníka zistil, že rekonštrukcia 

rodinného domu a nadstavba sú na 100 % dokončené, čo som zohľadnil pri tvorbe 

rozpočtového ukazovateľa. 

  

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažia a nadstavbu podkrovia, čiastočne je 

podpivničený, dispozícia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlaží.  

 

POPIS PREVZATÝ Z PREDLOŽENÉHO ZNALECKÉHO POSUDKU 4/2013 
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ZMYSLE METODIKY Z DOSTUPNÝCH ÚDAJOV: 

1. Podzemné podlažie  
- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - 

tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné 

konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, 

prefabrikované a keramické - Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická 

dlažba - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, 

stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo 
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zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - Podlahy - 

dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba - 

Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a 

radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely - Vnútorné rozvody elektroinštalácie 

- elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická  

1. Nadzemné podlažie  
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - 

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu 

CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 

tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné 

konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, 

prefabrikované a keramické - Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek - Strecha 

- krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové 

pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné 

strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) - Úpravy 

vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze 

umelých látok - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné 

štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne 

min. nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - 

kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - 

dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s 

trojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem 

obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné 

parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické 

dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou 

rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - plynový sporák, sporák na 

propán-bután; - umývačka riadu (zabudovaná); chladnička alebo mraznička 

(zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - drezové 

umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze 

dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - 

samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové 

nerezové; záchod - splachovací s umývadlom; - splachovací bez umývadla - 

Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a 

radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného 

vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková 

stanica tepla - Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a 

teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač 

elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné 

rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody 

elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; 

elektrický rozvádzač - s automatickým istením  

2. Podkrovné podlažie 
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu 

CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 

tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) - Vodorovné nosné 

konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Úpravy vonkajších 

povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok 

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové 

plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m 

výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m - Výplne otvorov - dvere - plné alebo 

zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením - 

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, 

vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 

dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kúpeľní - 

vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové 

nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom - 

Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a 

radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody - z 

pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - Vnútorné 

rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie - Vnútorné rozvody 

elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná. 
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ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 

KS: 111 0 Jednobytové budovy 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. PP 1961 

1,2*(4,35*2,37+1,89*4,38

+2,86*2,76+2,68*1,83+4,9

4*2,05+2,19*2,72) 

56,96 120/56,96=2,107 

1. NP 1961 11,25*8,70+8,05*8,70 167,91 120/167,91=0,715 

1. Nadstavba 2013 9,25*8,70+7,05*8,70 141,81 120/141,81=0,846 

 

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  

 1.3.a v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou 450 

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 1040 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

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  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.6 cementový poter, tehlová dlažba 50 

24 Ústredné vykurovanie   

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - 

oceľ. a vykurovacie panely 
480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.1 svetelná, motorická 280 

 Spolu 4985 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

 Spolu 0 
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1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy  

 
2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou 

izoláciou 
520 

3 Podmurovka  

 
3.4.c podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška do 50 cm - z 

lomového kameňa, betónu, tvárnic 
110 

4 Murivo  

 
4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu 

CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm 
1000 

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,  1040 

8 Krovy  

 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 

10 Krytiny strechy na krove  

 10.1.c plechové pozinkované 570 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

 
12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, 

komíny, prieniky, snehové zachytávače) 
65 

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

 13.3 z hliníkového plechu 25 

14 Fasádne omietky  

 
14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 

2/3 
260 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice  

 16.3 tvrdé drevo, červený smrek 200 

17 Dvere  

 17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva 530 

18 Okná  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

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.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - 

oceľ. a vykurovacie panely 
480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.2 svetelná 155 

30 Rozvod vody  

 
30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z 

centrálneho zdroja 
35 

 Spolu 7160 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
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33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) 20 

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 

 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) 50 

 36.5 umývačka riadu (zabudovaná) (1 ks) 150 

 36.6 chladnička alebo mraznička (zabudovaná) (1 ks) 125 

 36.7 odsávač pár (1 ks) 30 

 36.8 drezové umývadlo oceľové smaltované (1 ks) 15 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 

 
36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný 

meter rozvinutej šírky) (5 bm) 
275 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) 75 

38 Vodovodné batérie  

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 

 38.3 pákové nerezové (3 ks) 60 

39 Záchod  

 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) 35 

 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 

40 Vnútorné obklady  

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

 40.5 samostatnej sprchy (1 ks) 20 

 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 

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

(1 ks) 
15 

41 Balkón  

 41.2 výmery do 5 m
2
 (1 ks) 105 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 Spolu 1705 

 

1. NADSTAVBA 
 

Bod Položka Hodnota 

4 Murivo  

 
4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu 

CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm 
1000 

5 Deliace konštrukcie  

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

6 Vnútorné omietky  
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 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 

7 Stropy  

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 

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

 13.3 z hliníkového plechu 25 

14 Fasádne omietky  

 14.3.a škrabaný brizolit, nad 1/3 do 1/2 30 

17 Dvere  

 17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva 530 

18 Okná  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

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.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - 

oceľ. a vykurovacie panely 
480 

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 4630 

 

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  

 37.4 vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) 115 

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 

38 Vodovodné batérie  

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 

 38.3 pákové nerezové (2 ks) 40 

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 

 Spolu 335 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. PP (4985 + 0 * 2,107)/30,1260 165,47 

1. NP (7160 + 1705 * 0,715)/30,1260 278,13 

1. Nadstavba (4630 + 335 * 0,846)/30,1260 163,10 
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TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia analytickou metódou 

 

Číslo Názov 
Cenový 
podiel [%] 

Rok užívania Životnosť Vek Opotrebenie [%] 

1 
Základy vrátane zemných 

prác 
6,25 1961 150 59 2,46 

2 Zvislé konštrukcie 20,45 1961 80 59 15,08 

3 Stropy 12,28 1961 80 59 9,06 

4 Zastrešenie bez krytiny 3,71 2013 70 7 0,37 

5 Krytina strechy 3,67 2013 40 7 0,64 

6 Klampiarske konštrukcie 0,68 2013 30 7 0,16 

7 
Úpravy vnútorných 

povrchov 
5,16 2013 50 7 0,72 

8 
Úpravy vonkajších 

povrchov 
3,87 2013 30 7 0,90 

9 
Vnútorné keramické 

obklady 
1,80 2013 30 7 0,42 

10 Schody 1,22 2013 80 7 0,11 

11 Dvere 2,45 2013 50 7 0,34 

12 Vráta 0,00 2013 50 0 0,00 

13 Okná 6,83 2013 50 7 0,96 

14 Povrchy podláh 3,90 2013 30 7 0,91 

15 Vykurovanie 10,64 2013 30 7 2,48 

16 Elektroinštalácia 5,16 2013 30 7 1,20 

17 Bleskozvod 0,00 2013 50 0 0,00 

18 Vnútorný vodovod 1,61 2013 30 7 0,38 

19 Vnútorná kanalizácia 0,39 2013 40 7 0,07 

20 Vnútorný plynovod 0,45 2013 30 7 0,11 

21 Ohrev teplej vody 0,42 2013 20 7 0,15 

22 Vybavenie kuchýň 4,22 2013 20 7 1,48 

23 
Hygienické zariadenia a 

WC 
0,97 2013 30 7 0,23 

24 Výťahy 0,00 2013 50 0 0,00 

25 Ostatné 3,87 2013 30 7 0,90 

 Opotrebenie     39,13% 

 Technický stav     60,87% 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 1961   

Východisková 

hodnota 
165,47 €/m2*56,96 m2*2,618*0,95 23 441,34 

Technická 

hodnota 
60,87% z 23 441,34 14 268,74 

1. NP z roku 1961   

Východisková 

hodnota 
278,13 €/m2*167,91 m2*2,618*0,95 116 149,58 

Technická 

hodnota 
60,87% z 116 149,58 70 700,25 

1. Nadstavba z roku 2013   

Východisková 163,10 €/m2*141,81 m2*2,618*0,95 57 524,66 



Strana 13 

hodnota 

Technická 

hodnota 
60,87% z 57 524,66 35 015,26 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Podlažie Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 23 441,34 14 268,74 

1. nadzemné podlažie 116 149,58 70 700,25 

1. nadstavba 57 524,66 35 015,26 

Spolu 197 115,58 119 984,25 

 

2.2 GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ 

2.2.1 Garáž pristavaná za domom na parc. č. 827 
 

POPIS STAVBY 
 

Garáž pristavaná za domom v r. 1961, nebola predmetom rekonštrukcie a 

modernizácie v rámci rekonštrukcie rodinného domu v r.. 2012-2014, v pôvodnom 

technickom stave, preto ju ohodnocujem samostatne, ani spolu s domom, ako to 

bolo v pôvodnom posudku z r. 2013.  

Jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba s plochou strechou slúžiaca ako 

garáž pre osobné motorové vozidlo. Technické riešenie v zmysle metodiky z 

dostupných údajov: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé 

nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) 

hrúbky nad 15 do 30 cm - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s 

podhľadom - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová 

pozinkovaná - Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná 

štuková omietka - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka - 

Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové - Podlahy - 

dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter - Vnútorné rozvody 

elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 812 6 Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a  

               zariadení 

KS: 124 2 Garážové budovy 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1961 5,75*5,56 31,97 18/31,97=0,563 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 
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3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 
3.2.b murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) 

hrúbky nad 15 do 30 cm 
1255 

4 Stropy  

 4.2 trámčekové s podhľadom 360 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.2 striekaný brizolit, vápenná štuková omietka 370 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.2 vápenná hladká omietka 185 

13 Okná  

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové 65 

14 Podlahy  

 14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 185 

18 Elektroinštalácia  

 18.2 len svetelná - poistkové automaty 215 

 Spolu 4555 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

22 Vráta  

 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) 295 

 Spolu 295 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (4555 + 295 * 0,563)/30,1260 156,71 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

1. NP 1961 59 21 80 73,75 26,25 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
156,71 €/m2*31,97 m2*2,618*0,95 12 460,42 

Technická 

hodnota 
26,25% z 12 460,42 3 270,86 
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2.3 PRÍSLUŠENSTVO 

2.3.1 Vodovodná prípojka 
 

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, 

celková predpokladaná dĺžka 8,00 bm, PE DN 25, zriadená v r. 1987, jej 

predpokladanú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov 

 

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 €/bm 

Počet merných jednotiek:   8 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

Vodovodná 

prípojka 
1987 33 17 50 66,00 34,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
8 bm * 41,49 €/bm * 2,618 * 0,95 825,52 

Technická hodnota 34,00 % z 825,52 € 280,68 

 

2.3.2 Kanalizačná prípojka 
 

Prípojka kanalizácie z domu do žumpy vo dvore, trasa neidentifikovaná v 

teréne, celková predpokladaná dĺžka 7,00 bm, PVC DN 150, zriadená v r. 2012, 

jej predpokladanú životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 

Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 

Počet merných jednotiek:   7 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

Kanalizačná 

prípojka 
2012 8 42 50 16,00 84,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
7 bm * 28,38 €/bm * 2,618 * 0,95 494,09 

Technická hodnota 84,00 % z 494,09 € 415,04 

 

2.3.3 Žumpa 
 

Žumpa vo dvore, železobetónová monolitická, celkom 19,80 m3 obstavaného 

priestoru, zriadená v r. 1987, jej predpokladanú životnosť stanovujem na 50 

rokov 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 

11) 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   3*3*2,2 = 19,8 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

Žumpa 1987 33 17 50 66,00 34,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

19,8 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,618 * 

0,95 
5 312,51 

Technická hodnota 34,00 % z 5 312,51 € 1 806,25 
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2.3.4 Elektrická prípojka 
 

Prípojka elektro z verejného rozvodu do domu, celková predpokladaná dĺžka 

10,00 bm, vzdušná AYKY 4*25 mm2, zriadená v r. 2012, jej predpokladanú 

životnosť stanovujem odborným odhadom na 50 rokov.  

 

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.d) káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   290/30,1260 = 9,63 €/bm 

Počet káblov:  1 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   5,78 €/bm 

Počet merných jednotiek:   10 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

Elektrická 

prípojka 
2012 8 42 50 16,00 84,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

10 bm * (9,63 €/bm + 0 * 5,78 €/bm) * 

2,618 * 0,95 
239,51 

Technická hodnota 84,00 % z 239,51 € 201,19 

 

2.3.5 Vonkajšie schody 
 

Vonkajšie schody betónové na terne s povrchom z keramickej dlažby, celkom 

10,00 bm stupňa, predpoklad zriadenia v r. 2012, ich predpokladanú životnosť 

stanovujem odborným odhadom 50 rokov. 

 

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 €/bm stupňa 

Počet merných jednotiek:   10 bm stupňa 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

Vonkajšie 

schody 
2012 8 42 50 16,00 84,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

10 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 

2,618 * 0,95 
317,85 

Technická hodnota 84,00 % z 317,85 € 266,99 

 

2.4 ZLÚČENÉ STAVBY 

2.4.1 Hospodárska stavba na parcele č. 827 

2.4.1.1 Maštaľ na parc. č. 827 

 

POPIS STAVBY 
 

Maštaľ postavená vo dvore za šopou, založená na betónových základoch bez 

podmurovky, zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehál hr. 15-30 cm, strop 

železobetónový monolitický, krov drevený pultový, strešná krytina na krove z 

pozinkovaného plechu, vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit, vnútorná 

úprava hladká vápennocementová omietka, dvere drevené rámové, okno 

jednoduché, podlaha z cementového poteru. Obhliadka mi nebola umožnená. 

Technické riešenie v zmysle metodiky z dostupných údajov: 

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - 

murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm - Vodorovné 

nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do 

oceľových nosníkov - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - 

plechová pozinkovaná - Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, 

vápenná štuková omietka - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka 

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché 

drevené alebo oceľové - Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1982 4*5,20 20,8 18/20,8=0,865 
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ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 
3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 

30 cm 
1260 

4 Stropy  

 
4.1 železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových 

nosníkov 
565 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.2 striekaný brizolit, vápenná štuková omietka 370 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.2 vápenná hladká omietka 185 

12 Dvere  

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

13 Okná  

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové 65 

14 Podlahy  

 14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 185 

 Spolu 4655 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

 Spolu 0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (4655 + 0 * 0,865)/30,1260 154,52 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

1. NP 1982 38 42 80 47,50 52,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
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Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
154,52 €/m2*20,80 m2*2,618*0,95 7 993,58 

Technická 

hodnota 
52,50% z 7 993,58 4 196,63 

 

2.4.1.2 Šopa na parc. č. 827 

 

POPIS STAVBY 
 

Šopa vo dvore za domom na parc. 827, postavená v preluke medzi letnou 

kuchyňou a maštaľou, bez stavebno-právnych dokladov, založená na betónových 

základoch bez podmurovky, zvislá nosná konštrukcia drevené stĺpiky s dreveným 

opláštením, krov pultový, krytina plechová, dvere drevené zvlakové. Obhliadka 

mi nebola umožnená. Technické riešenie v zmysle metodiky z dostupných údajov: 

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - 

drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, 

plechovým alebo azbestocementovým plášťom - Strecha - krov - pultové; krytina 

strechy na krove - plechová pozinkovaná - Výplne otvorov - dvere - oceľové 

alebo drevené zvlakové.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1982 3*4 12 18/12=1,500 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité;  675 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

12 Dvere  

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

 Spolu 2700 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

 Spolu 0 
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Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (2700 + 0 * 1,500)/30,1260 89,62 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

1. NP 1982 38 42 80 47,50 52,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
89,62 €/m2*12,00 m2*2,618*0,95 2 674,73 

Technická 

hodnota 
52,50% z 2 674,73 1 404,23 

 

2.4.1.3 Letná kuchyňa na parc.č.827 

 

POPIS STAVBY 
 

Letná kuchyňa stojaca vo dvore v spojitosti so šopou, založená na betónových 

základoch bez podmurovky, zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehál hr. 

15-30 cm, strop železobetónový monolitický, krov drevený pultový, strešná 

krytina na krove plechová, vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit, 

vnútorná úprava hladká omietka, dvere drevené, okno drevené zdvojené, podlaha 

z cementového poteru, elektroinštalácia svetelná, v kuchyni umývadlo, 

prietokový ohrievač vody a kuchynský sporák na tuhé palivá. Obhliadka mi 

nebola umožnená. Technické riešenie v zmysle metodiky z dostupných údajov: - 

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - 

murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm - Vodorovné 

nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do 

oceľových nosníkov - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - 

plechová pozinkovaná - Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, 

vápenná štuková omietka - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka 

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - zdvojené a 

ostatné s dvojvrstvovým zasklením - Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, 

cementový poter - Vnútorné vybavenie - malé plynové alebo elektrické 

ohrievače na teplú vodu; - umývadlo s batériou; - malý kuchynský sporák na 

tuhé palivo - Vnútorné rozvody kanalizácie - z kuchyne - Vnútorné rozvody 

elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie Začiatok Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 
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užívania 

1. NP 1982 4*5,80 23,2 18/23,2=0,776 

 

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

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.1.b murované z pálenej tehly, hrúbky nad 15 do 30 cm 1260 

4 Stropy  

 4.1 železobetónové,  565 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.2 striekaný brizolit, vápenná štuková omietka 370 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.2 vápenná hladká omietka 185 

12 Dvere  

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

13 Okná  

 13.5 zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením 80 

14 Podlahy  

 14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 185 

18 Elektroinštalácia  

 18.2 len svetelná - poistkové automaty 215 

 Spolu 4885 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

23 Kanalizácia  

 23.4 z kuchyne (1 ks) 30 

25 Vnútorné vybavenie  

 
25.3 malé plynové alebo elektrické ohrievače na teplú vodu (1 

ks) 
335 

 25.5 umývadlo s batériou (1 ks) 70 

 25.9 malý kuchynský sporák na tuhé palivo (1 ks) 140 

 Spolu 575 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,618 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (4885 + 575 * 0,776)/30,1260 176,96 
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TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

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

1. NP 1982 38 42 80 47,50 52,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
176,96 €/m2*23,20 m2*2,618*0,95 10 210,72 

Technická 

hodnota 
52,50% z 10 210,72 5 360,63 

 

2.4.1.4 Vyhodnotenie - Hospodárska stavba na parcele č. 827 

 

Číslo  Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

1. Maštaľ na parc.č. 827 7 993,58 4 196,63 

2. Šopa na parc.č. 827 2 674,73 1 404,23 

3. Letná kuchyňa na parc.č.827 10 210,72 5 360,63 

   Spolu 20 879,03 10 961,49 

 

2.5 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Rodinný dom č.827 197 115,58 119 984,25 

Garáž pristavaná za domom na parc.č. 

827 
12 460,42 3 270,86 

Vodovodná prípojka 825,52 280,68 

Kanalizačná prípojka 494,09 415,04 

Žumpa 5 312,51 1 806,25 

Elektrická prípojka 239,51 201,19 

Vonkajšie schody 317,85 266,99 

Hospodárska stavba na parcele č. 827 20 879,03 10 961,49 

Celkom: 237 644,51 137 186,75 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

3.1 STAVBY 

a.) Analýza polohy nehnuteľností : 

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Veľký Lipník, v 

lokalite IBV v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov. 

Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie a zemného 

plynu, poloha je vhodná na bývanie. Prístup k domu je priamo z miestnej 

verejnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod elektro a na verejný 

vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy vo dvore. Jeho polohu s ohľadom na 

centrum obce hodnotím ako veľmi dobrú, dom sa nachádza v širšom centre obce. 
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Domy v tejto lokalite patria medzi priemerné na miestnom trhu. Dom v čase 

obhliadky bol riadne užívaný, predpokladám, že so stavom v čase obhliadky 

spĺňa priemerné požiadavky na bývanie. Obec Veľký Lipník leží na styku Pienin 

a Spišskej Magury v doline potoka Lipník a jeho prítoku Šoltysa. Z hľadiska 

jej geografickej polohy v rámci Slovenskej republiky sa nachádza v Prešovskom 

kraji v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. Obec má okolo 970 

obyvateľov. V obci sa nachádza klasicistický kostol sv. Michala, základná 

škola s materskou školou, obvodné zdravotné stredisko (praktický lekár pre 

dospelých, detí a dorast, zubná ambulancia, lekáreň), obecný úrad s matričným 

úradom, pošta, kultúrny dom a dom smútku. V zástavbe prevládajú samostatne 

stojace rodinné domy, dvojpodlažné, čiastočne podpivničené, umiestnené pozdĺž 

hlavnej cesty a miestnych komunikácií, s oplotenými predzáhradkami a minimom 

nezastavaných prelúk. Cez obec prechádza štátna cesta 2. triedy (Stará 

Ľubovňa - Hniezdne - Červený Kláštor). Obec má vybudovaný vodovod. Realizuje 

sa výstavba kanalizácie.  

b.) Analýza využitia nehnuteľností:  

Ohodnocovaný rodinný dom je možné užívať iba na bývanie, v čase obhliadky bol 

riadne obývaný vlastníkom s rodinou, predpokladám, že dom svojim technickým 

stavom a vybavením spĺňa priemerne požiadavky na bývanie. Iné využitie sa 

nedá predpokladať.  

c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  

S užívaním nehnuteľnosti nie sú zistené žiadne riziká, okrem skutočnosti 

súvisiacej s ťarchou uvedenou na liste vlastníctva. 

 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

Všeobecná hodnota sa obvykle zisťuje porovnaním už realizovaných predajov 

a prevodov daných nehnuteľností v danom mieste a čase, pokiaľ sú k tomu 

dostupné preskúmateľné podklady. Keďže tieto informácie o porovnateľných 

nehnuteľnostiach nie sú k dispozícii, všeobecnú hodnotu stanovím podľa metódy 

polohovej diferenciácie. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s 

„Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb“, vydanej ÚSI 

ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti 

a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej 

lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej 

diferenciácie vo výške 0,30 čomu pravdepodobne reálne zodpovedá pomer 

všeobecnej a technickej hodnoty domov v porovnateľnej obci, v danej lokalite 

a čase. 

3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 

III. trieda Priemerný koeficient 0,300 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,165 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) 0,030 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 
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Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 
vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 

Trh s nehnuteľnosťami 

III. 0,300 13 3,90 dopyt v porovnaní s ponukou je v 

rovnováhe 

2 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce 

II. 0,600 30 18,00 časti obce, mimo obchodného centra, 

hlavných ulíc a vybraných sídlisk 

3 

Súčasný technický stav nehnuteľností 

II. 0,600 8 4,80 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len 

bežnú údržbu 

4 

Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

I. 0,900 7 6,30 objekty pre bývanie, šport, 

rekreáciu, parky a pod. 

5 

Príslušenstvo nehnuteľnosti 

II. 0,600 6 3,60 
príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, 

majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti - 

jeho podiel na celkovej cene je menší 

ako 20% 

6 

Typ nehnuteľnosti 

II. 0,600 10 6,00 priaznivý typ - dom v radovej 

zástavbe - s kompletným zázemím, s 

výborným dispozičným riešením. 

7 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti       

III. 0,300 9 2,70 obmedzené pracovné možnosti v mieste, 

nezamestnanosť do 15 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

II. 0,600 6 3,60 
priemerná hustota obyvateľstva 

9 

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

IV. 0,165 5 0,83 orientácia hlavných miestností k  SZ 

- SV 

10 

Konfigurácia terénu 

I. 0,900 6 5,40 rovinatý, alebo mierne svahovitý 

pozemok o sklone do 5% 

11 

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

III. 0,300 7 2,10 elektrická prípojka, vodovod, 

prípojka plynu, kanalizácia do žumpy 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

IV. 0,165 7 1,16 
železnica, alebo autobus 

13 

Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) 

IV. 0,165 10 1,65 
obecný úrad, pošta, základná škola I. 

stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, 

obchody s potravinami a priem. 

tovarom 

14 

Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,300 8 2,40 les, vodná nádrž, park, vo 

vzdialenosti do 1000 m 

15 
Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby 

II. 0,600 9 5,40 
bežný hluk a prašnosť od dopravy 

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

III. 0,300 8 2,40 
bez zmeny 

17 

Možnosti ďalšieho rozšírenia 

IV. 0,165 7 1,16 rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až 

trojnásobok súčasnej zástavby 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností V. 0,030 4 0,12 
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nehnuteľnosti bez výnosu 

19 
Názor znalca 

II. 0,600 20 12,00 
dobrá nehnuteľnosť 

 Spolu   180 83,51 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 83,51/ 180 0,464 

Všeobecná hodnota 
VŠHS = TH * kPD = 137 186,75 € 

* 0,464 
63 654,65 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

POPIS 
 

Ohodnocovaný pozemok je popisne evidovaný na liste vlastníctva č.618, v 

katastrálnom území obce Veľký Lipník, obce s počtom obyvateľov cca 1000, obce 

vzdialenej od okresného mesta Stará Ľubovňa cca 20 km.  

Pozemok parcela č. KN-C 827 je zastavaný hlavnou stavbou rodinného domu č. 

súp. 240, vedľajšou hospodárskou stavbou, stavbou garáže za domom, čiastočne 

tvorí  nádvorie okolo domu. 

Na výpočet všeobecnej hodnoty pozemku vplývajú predovšetkým tieto faktory: 

pozemok sa nachádza v širšom centrálnom zastavanom území obce, pozemok je v 

prevažnej miere mierne svahovitý so sklonom na stranu SZ,  prístup na pozemok 

je možný z verejnej spevnenej komunikácie. Pozemok je možné napojiť na 

inžinierske siete: vodovod, elektrinu, zemný plyn, okrem kanalaizácie. 

Využitie pozemku - rodinný dom so štandardným vybavením a primeraným  

príslušenstvom.  

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 
výmera [m

2
] 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Výmera [m
2
] 

827 zastavané plochy a nádvoria 999,00 1/1 999,00 

 

Obec:     Veľký Lipník 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m
2 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 
koeficientu 

kS 

koeficient 

všeobecnej 

situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov,  0,90 

kV 

koeficient 

intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby 

na bývanie so štandardným vybavením, 

 

1,00 

kD 

koeficient 

dopravných vzťahov 

3. pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa 

možno dostať prostriedkom hromadnej dopravy 

alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta 

do 15 min. pri bežnej premávke,  

0,90 

kF 

koeficient 

funkčného využitia 

územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná 

alebo rekreačná poloha) 
1,30 
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kI 

koeficient 

technickej 

infraštruktúry 

pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac 

na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne 

rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 

1,30 

kZ 

koeficient 

povyšujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 

koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 

kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 

1,30 * 1,30 * 1,00 * 1,00 
1,3689 

Jednotková všeobecná 

hodnota pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m
2 * 

1,3689 
4,54 €/m

2
 

 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 827 999,00 m2 * 4,54 €/m2 * 1/1 4 535,46 

Spolu  4 535,46 

 

 

 

III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti : RODINNÝ 

DOM súpisné číslo 240 na pozemku parcela č. KN-C 827, vrátane príslušenstva a 

pozemku popisne evidovaného na LV č.618: parcela č. KN-C 827, v katastrálnom 

území: Veľký Lipník. 

Všeobecná hodnota rodinného domu s príslušenstvom a pozemku bola stanovená 

podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

v znení neskorších zmien a doplnení a je znaleckým odhadom ich 

najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 7.7.2020, ktorú by tieto mali dosiahnuť na 

trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj 

predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s 

predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
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REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom č.827 55 672,69 

Garáž pristavaná za domom na parc.č. 827 1 517,68 

Vodovodná prípojka 130,24 

Kanalizačná prípojka 192,58 

Žumpa 838,10 

Elektrická prípojka 93,35 

Vonkajšie schody 123,88 

Hospodárska stavba na parcele č. 827 5 086,13 

Pozemky  

 Pozemok parcela č.827 - parc. č. 827 (999  m2) 4 535,46 

Všeobecná hodnota celkom 68 190,11 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 68 200,00 
 

Slovom: Šestdesiatosemtisícdvesto Eur 

 

MIMORIADNE RIZIKÁ 
Riziká spojené s užívaním nehnuteľností som nezistil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Cernine, dňa 07.07.2020                               Ing. Michal Kostik 

                                                              znalec 
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IV. PRÍLOHY 
 

 

Písomná objednávka zo dňa 17.06.2020 

 

Výpis z katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č.618, k. ú. Veľký Lipník, 

zo dňa 17.06.2020, vytvorený cez verejne prístupný http://kataster portal.sk  

 

Informatívna kópia z katastrálnej mapy, vytvorená cez verejne prístupný 

http://kataster portal.sk. 

 

Potvrdenie obce Veľký Lipník z 09.01.2013 o veku pôvodného rodinného domu  

 

Ohlásenie stavebných úprav na dome z 14.06.2012  

 

Schematické náčrty: 

- situácia rodinného domu a vedľajších stavieb  

- pôdorys suterénu rodinného domu  

- pôdorys prízemia rodinného domu  

- pôdorys podkrovia rodinného domu  

 

Fotodokumentácia častí ohodnocovanej nehnuteľnosti. 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

 

Znalecký posudok som vypracoval  ako znalec zapísaný v zozname znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky pre odbor:  370000 – STAVEBNÍCTVO a odvetvie: 370100 - 

Pozemné stavby a 370900 -  Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo: 

911713. 

 

Znalecký úkon je zapísaný v denníku pod č. 94/2020. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého 

posudku/znaleckého úkonu. 

 

 

 

 

podpis     

 

 

 

 

 

 

 


