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

         znalec pre základný odbor stavebníctvo, 

         odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností  

 

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

                    917 01 Trnava  

 

Číslo objednávky : písomná objednávka zo dňa 05.02.2018 
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Vo veci : stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností nachádzajúcich sa  

          na pozemkových parcelách č.1001/14,1001/24 a č.1001/25 v kat. 

          území Zeleneč obce Zeleneč okr.Trnava.  

 

Počet listov : 45,z toho príloh 24. 

 

Počet odovzdaných vyhotovení : 4x zadávateľ 

                               1x archív znalca 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

 

1.Úloha znalca : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností nachádzajúcich 

                 sa na pozemkových parcelách č.1001/14,1001/24 a č.1001/25  

                 v kat.území Zeleneč obce Zeleneč okr.Trnava.  

 

2.Dátum vyžiadania znaleckého posudku : 05.02.2018. 

 

3.Dátum ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok : 02.03.2018.  

 

4.Dátum ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje : 27.02.2018.  

 

5.Podklady na vypracovanie posudku : 

 

a/ - dodané zadávateľom :   

 

- Objednávka zo dňa 05.02.2018 vyhotovená spoločnosťou DUPOS dražobná,spol.  

  s r.o.,Trnava – originál.  

- Potvrdenie Obce Zeleneč o veku rodinného domu s.č.190 vydané dňa 01.07. 

  2016 pod č.spisu:A-338/2016-Ba – kópia. 

- Znalecký posudok č.177/2016 vyhotovený Ing.Antonom Fuzákom dňa 07.07.2016 

  - kópia. 

 

b/ - zabezpečené znalcom 

 

- Výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 26.02.2018 z listu 

  vlastníctva č.1454 – kópia. 

- Informatívne kópie z mapy vytvorené cez katastrálny portál dňa 26.02. 

  2018 – kópie. 

- Ústne informácie pracovníčok Obecného úradu v Zelenči. 

 

6.Použitý právny predpis :   

 

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

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

Z.z.,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. 

 

7.Ďalšie použité právne predpisy a literatúra :   

 

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

  a doplnení niektorých zákonov. 

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

  tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

  močníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

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

prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Vyhláška MS SR č.534/2008 Z.z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR  

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

  prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

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

  prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,Žilinská   

  univerzita – Ústav súdneho inžinierstva v Žiline (2001). 

 

8.Osobitné požiadavky zadávateľa : stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľ- 

  ností zapísaných na LV č.1454 podľa predloženého Znaleckého posudku  

  č.177/2016 z dôvodu neumožnenia obhliadky nehnuteľnosti vlastníčkou. 

 

9.Účel znaleckého posudku : zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností  

                            k organizovaniu dobrovoľnej dražby. 

 

 

II. POSUDOK 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
 

a/ výber použitej metódy 

 

Pri stanovení všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti nie je použitá 

porovnávacia metóda,nakoľko nedisponujem s potrebným množstvom 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 4.štvrťrok 2017. 

 

b/ vlastnícke a evidenčné údaje  

 

Predmetom posúdenia a zistenia všeobecnej hodnoty v posudku sú nehnuteľnos- 

ti zapísané na LV č.1454 nachádzajúce sa v kat.území Zeleneč obce Zeleneč - 

stavba rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) situovaná na pozemkovej  

parcele č.1001/14 spolu s príslušenstvom nachádzajúcim sa na pozemkových  

parcelách č.1001/24 a č.1001/25 i spolu s pozemkovými parcelami č.1001/14, 

1001/24 a č.1001/25. 

Príslušenstvo k hlavnej stavbe rodinného domu s.č.190 tvoria podľa Znalec- 

kého posudku č.177/2016 vonkajšie úpravy a studňa. 

 

Pozemková parcela č.1001/14 je vedená v KN ako zastavaná plocha v ZÚO stav- 

bou rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) o výmere 73m2 a pozemkové  

parcely č.1001/24 a č.1001/25 sú vedené v KN ako zastavané plochy v ZÚO  

dvormi o výmerách 91m2 a 14m2. 

 

Vlastníčka predmetných nehnuteľností je zapísaná na LV č.1454 a je ňou :  

Pozdechová Mičíková Lenka r.Mičíková (24.01.1980),Hliník 190/5,Zeleneč,SR  

– v 1/1-ine. 

 

c/ údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia  
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Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti bola vykonaná na tvári miesta dňa 27.02. 

2018 na tvári miesta iba zvonka od ulice a z areálu miestneho futbalového 

ihriska z dôvodu neprítomnosti vlastníčky a neumožnením jej obhliadky. 

 

d/ porovnanie technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľnosti so skutočným  

   stavom 

 

Zadávateľom posudku bol predložený Znalecký posudok č.177/2016 o stanovení 

všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vyhotovený Ing.Antonom Fuzákom dňa 07.07. 

2016 i spolu s podkladmi k jeho vypracovaniu. 

Údaje o veku stavieb a taktiež ich konštrukčné a technické vybavenia sú  

prevzaté z tohto posudku okrem zvonku viditeľných. 

Skutkový stav nehnuteľnosti bol zistený iba zvonka z ulice a z areálu  

miestneho futbalového ihriska z dôvodu neprítomnosti vlastníčky. 

Pôdorys prízemia rodinného domu s.č.190 i s prístreškami pred vstupom do  

domu a vzadu za domom je prevzatý zo Znaleckého posudku č.177/2016 a nachá- 

dza sa i spolu s fotokópiou posudku v prílohách k znaleckému posudku. 

 

e/ aktuálne údaje z katastra nehnuteľností a porovnanie so skutočným  

   stavom  

 

Obhliadkou bolo zistené,že situovanie vyššie uvedených pozemkových parciel 

č.1001/14,1001/24 a č.1001/25 nachádzajúcich sa v kat.území Zeleneč obce 

Zeleneč je v súlade so zabezpečenými a predloženými dokladmi,LV č.1454 a  

informatívnymi kópiami z mapy. 

Stavba rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) situovaná na pozemkovej 

parcele č.1001/14 nie je celkom v súlade s jej zakreslením v informatívnej 

kópii z mapy. 

Pôdorys rodinného domu (jeho vstupná predsieň) je v mape zakreslená inak 

ako je vyhotovená v skutočnosti.Pristavaná predsieň (prístavba z roku 2009 

podľa ZP č.177/2016) sa nachádza bližšie k ulici ako je zakreslená. 

Pravdepodobne sa tam nachádzalo pôvodné vstupné zádverie,ktoré bolo neskôr  

asanované. 

 

Výpis z KN z listu vlastníctva č.1454 vytvoreného cez katastrálny portál  

dňa 26.02.2018,k.ú. Zeleneč obce Zeleneč okr.Trnava 

 

Okres : Trnava 

Obec :  Zeleneč 

Katastrálne územie : Zeleneč 

 

Časť A : Majetková podstata      

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 

Parcela č.1001/14 – zastavaná plocha v ZÚO o celkovej výmere 73m2 

Parcela č.1001/24 – zastavaná plocha v ZÚO o celkovej výmere 91m2 

Parcela č.1001/25 – zastavaná plocha v ZÚO o celkovej výmere 14m2 

 

Stavby 

Rodinný dom s.č.190 na parcele č.1001/14 

 

Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby      

 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1.Pozdechová Mičíková Lenka r.Mičíková (24.01.1980),Hliník 190/5,Zeleneč, 

  SR                                        Spoluvlastnícky podiel  - 1/1 
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Časť C : Ťarchy      

Por.č.:1 2) 

ZÁLOŽNÉ PRÁVO:na parcely registra C č.1001/14,1001/24,1001/25,stavbu rodin- 

ný dom s.č.190 na parcele č.1001/14 v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s., 

IČO:00151653,V 5228/2016 – Záložná zmluva k nehnuteľnostiam,vklad povolený 

dňa 11.8.2016. 

 

Iné údaje : 

Bez zápisu. 

 

Poznámka : 

Bez zápisu. 

 

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

   - rodinný dom s.č.190 na pozemkovej parcele č.1001/14 

   - studňa 

   - vonkajšie úpravy 

   - pozemky – parcela č.1001/14 – zastavaná plocha v ZÚO o výmere 73m2 

             - parcela č.1001/24 - zastavaná plocha v ZÚO o výmere 91m2 

             - parcela č.1001/25 - zastavaná plocha v ZÚO o výmere 14m2 

 

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

   prípadne ešte ostatné nehnuteľnosti neobsiahnuté v Znaleckom posudku  

   č.177/2016,ktoré mohli byť vybudované po vyhotovení predloženého Znalec- 

   kého posudku č.177/2016. 

  

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1  RODINNÉ DOMY 
 

2.1.1 Rodinný dom s.č.190 na p.č.1001/14,ul.Hliník č.o.5 
 

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č.o.5) 

s obytným priestorom v prednej časti krovu od ulice zastrešenej sedlovým 

krovom situovanú na pozemkovej parcele č.1001/14,ktorá začala byť užívaná 

na základe predloženého potvrdenia Obce Zeleneč v roku 1965,t.j.vek – 53 

rokov. 

V roku 2009 bolo k pravej bočnej časti domu realizovaná prístavba vstupnej 

predsiene,vnútorná rekonštrukcia domu i nové zastrešenie jeho zadnej časti 

novým pultovým krovom. 

Rodinný dom s.č.190 by mal obsahovať podľa jeho predloženého pôdorysu zo  

Znaleckého posudku č.177/2016 nasledovné miestnosti a priestory : 

a/Prízemie /I.NP/ - dve izby,kuchyňu,kúpeľňu+WC,chodbu a predsieň. 

b/Podkrovie /II.NP/- jeden obytný priestor (izbu). 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 

KS: 111 0 Jednobytové budovy 

 

Všetky údaje ohľadom rozmerov,konštrukčného vyhotovenia a vybavenia rodin-

ného domu s.č.190,okrem viditeľných vonkajších a z predloženej fotodokumen-

tácie,sú prevzaté z technického popisu predloženého Znaleckého posudku 

č.177/2016,ktorého fotokópia sa nachádza v prílohách k posudku. 
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Upravené je vybavenie kuchyne s linkou podľa predloženej fotodokumentácie, 

(dĺžka,materiálové vyhotovenie,odsávač pár),nie ja započítaný kozub (dom 

nemá komín),v podkroví nie sú započítané dvere nakoľko je tam podľa popisu 

iba jedna miestnosť. 

 
MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie 
Začiatok 

užívania 
Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 1965 
19,10*4,75-3,65*1,25-

6,10*0,75-4,64*1,00 
76,95  

1. NP 2009 1,85*4,40 8,14  

Spolu 1. NP   85,09 120/85,09=1,410 

1. Podkrovie 1965 1,2*(5,95*3,60) 25,7 120/25,7=4,669 

 

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  

 2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou 960 

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.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 

8 Krovy  

 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 

10 Krytiny strechy na krove  

 
10.2.b pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, 

TRP), obyčajné dvojdrážkové 
670 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty 55 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

 14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké  nad 2/3 135 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice  

 16.8 mäkké drevo bez podstupníc 185 

17 Dvere  

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

19 Okenné žalúzie  

 19.2 plastové 75 
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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.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 

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 6655 

 

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.c kotol ústredného vykurovania značkové kotly, vrátane typov 

turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…) (1 ks) 
335 

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) (2.2 bm) 
121 

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 (2 ks) 40 

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 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 Spolu 1161 

 

1. PODKROVIE 

 

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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6 
 

Vnútorné omietky  

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 

7 Stropy  

 7.2.b s viditeľnými trámami drevené 570 

14 Fasádne omietky  

 14.2.c vápenné a vápenno-cementové hladké  nad 1/2 do 2/3 30 

18 Okná  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)  

 22.5 podlahoviny gumové, z PVC, lino 120 

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 

 Spolu 2805 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy : 

 

 Spolu 0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

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

1. NP (6655 + 1161 * 1,410)/30,1260 275,24 

1. Podkrovie (2805 + 0 * 4,669)/30,1260 93,11 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

Na základe ústnych informácií pracovníčok Obecného úradu v Zelenči rodinný  

dom nie je v súčasnosti trvale obývaný,čo potvrdzuje i fotodokumenácia vy- 

tovená pri jeho obhliadke (vstupné dvere do predsiene sú vybrané zo zárub- 

ne a opreté o vonkajší múr predsiene).Pravidelná bežná údržba stavby domu 

je viditeľne zvonku zanedbaná. 

Prihliadnuc k viditeľnému celkovému súčasnému vonkajšiemu technickému stavu 

domu a k jeho konštrukčnému vyhotoveniu stanovujem jeho celkovú predpokla-

danú životnosť na 90 rokov. 

 

Podlažie 
Začiatok 

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

1. NP 1965 53 37 90 58,89 41,11 

1. NP - prístavba 2009 9 37 46 19,57 80,43 

1. Podkrovie 1965 53 37 90 58,89 41,11 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. NP z roku 1965   

Východisková 

hodnota 
275,24 €/m2*76,95 m2*2,404*0,95 48 370,24 

Technická hodnota 41,11% z 48 370,24 19 885,01 
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1. NP - prístavba z 

roku 2009 
  

Východisková 

hodnota 
275,24 €/m2*8,14 m2*2,404*0,95 5 116,75 

Technická hodnota 80,43% z 5 116,75 4 115,40 

1. Podkrovie z roku 

1965   

Východisková 

hodnota 
93,11 €/m2*25,70 m2*2,404*0,95 5 464,97 

Technická hodnota 41,11% z 5 464,97 2 246,65 

 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

 

Podlažie 
Východisková 

hodnota [€] 
Technická hodnota [€] 

1. nadzemné podlažie 53 486,99 24 000,41 

1. podkrovné podlažie 5 464,97 2 246,65 

Spolu 58 951,96 26 247,06 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

 

2.2.1 Vŕtaná studňa 
Údaje o studni sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Podľa realizovanej fotodokumentácie pri obhliadke studňa so šachtou nad ňou 

sa nachádza vzadu za domom vo dvore na p.č.1001/24. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 

KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Typ: vŕtaná 

Hĺbka: 12 m 

Priemer: 250 mm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,404 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 

Rozpočtový ukazovateľ: 70,21 €/m 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 

 

Názov 
Začiatok 

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

Vŕtaná studňa 1988 30 70 100 30,00 70,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (70,21 €/m * 12m) * 2,404 * 0,95 1 924,15 

Technická hodnota 70,00 % z 1 924,15 € 1 346,91 
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2.2.2 Vodovodná prípojka 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Prípojka by mala byť zrejme zo studne za domom do domu. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie 

Položka: 1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1780/30,1260 = 59,09 €/bm 

Počet merných jednotiek:   9 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

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 1988 30 20 50 60,00 40,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 9 bm * 59,09 €/bm * 2,404 * 0,95 1 214,55 

Technická hodnota 40,00 % z 1 214,55 € 485,82 

 

 

2.2.3 Šachta nad studňou 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Šachta je viditeľná zvonku nad studňou za domom na p.č.1001/24. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 

Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   2,00*1,50*1,70 = 5,1 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 

odhadom 
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Názov 
Začiatok 

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

Šachta nad studňou 1988 30 20 50 60,00 40,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 5,1 m3 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,404 * 0,95 2 961,58 

Technická hodnota 40,00 % z 2 961,58 € 1 184,63 

 

 

2.2.4 Domáca vodáreň 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Vodáreň je zrejme umiestnená v šachte nad studňou za domom na p.č.1001/24. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.7. Domáce vodárne (JKSO 814 2) 

Položka: 1.7.a) Darling - podľa výkonu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   6650/30,1260 = 220,74 €/Ks 

Počet merných jednotiek:   1 Ks 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

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 [%] 

Domáca vodáreň 1988 30 10 40 75,00 25,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 Ks * 220,74 €/Ks * 2,404 * 0,95 504,13 

Technická hodnota 25,00 % z 504,13 € 126,03 

 

 

2.2.5 Kanalizačná prípojka 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Zrejme z domu do ver.kanalizácie na ulici Hliník. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
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Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 

Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 

Počet merných jednotiek:   6 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

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 
1997 21 47 68 30,88 69,12 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6 bm * 28,38 €/bm * 2,404 * 0,95 388,89 

Technická hodnota 69,12 % z 388,89 € 268,80 

 

2.2.6 Plynová prípojka 
Vek o vonkajšej úprave je prevzatý zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Z rozvodu plynu na ulici do plynomeru umiestneného na čelnej fasáde domu, 

dĺžka 1m (zbytok dĺžky po vonkajšej strane domu je už domový rozvod). 

 

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 €/bm 

Počet merných jednotiek:   1 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

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 [%] 

Plynová prípojka 1988 30 20 50 60,00 40,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 bm * 14,11 €/bm * 2,404 * 0,95 32,22 

Technická hodnota 40,00 % z 32,22 € 12,89 
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2.2.7 Elektrická prípojka 
Vek o vonkajšej úprave je prevzatý zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Zo stĺpa rozvodu el.siete ulici do domu,vzdušná káblová,dĺžka cca.10cm. 

 

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.c) káblová prípojka vzdušná Al 4*10 mm*mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   270/30,1260 = 8,96 €/bm 

Počet káblov:  1 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   5,38 €/bm 

Počet merných jednotiek:   10 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

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 1988 30 20 50 60,00 40,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
10 bm * (8,96 €/bm + 0 * 5,38 €/bm) * 2,404 * 

0,95 
204,63 

Technická hodnota 40,00 % z 204,63 € 81,85 

 

 

2.2.8 Prístrešky 
Údaje o vonkajšej úprave sú prevzaté zo Znaleckého posudku č.177/2016. 

Prístrešky sa nachádzajú vpredu po pravej strane pred vstupom do predsiene 

domu a vzadu za domom vo dvore.Vyhotovené sú z drevených stĺpikov,zastreše- 

nie prístreškov je pultovými krovmi pokrytými vlnitým pozinkovaným plechom 

s nástrekom. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

Kód JKSO: Pergola 

Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 

Kategória: 22. Pergola 

Bod: 22.1. Oceľ. alebo drev. stĺpiková konštr. do bet. pätiek s  

                 drev. rošt. výplňou stropu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1870/30,1260 = 62,07 €/m2 ZP 



 14 

 

Počet merných jednotiek:   3,85*1,85+2,50*3,75 = 16,5 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,404 

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 [%] 

Prístrešky 2010 8 12 20 40,00 60,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 16,5 m2 ZP * 62,07 €/m2 ZP * 2,404 * 0,95 2 338,97 

Technická hodnota 60,00 % z 2 338,97 € 1 403,38 

 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov 
Východisková 

hodnota [€] 

Technická hodnota 

[€] 

Rodinný dom s.č.190 na 

p.č.1001/14,Hliník č.o.5 
58 951,96 26 247,06 

Vŕtaná studňa 1 924,15 1 346,91 

Vonkajšie úpravy   

Vodovodná prípojka 1 214,55 485,82 

Šachta nad studňou 2 961,58 1 184,63 

Domáca vodáreň 504,13 126,03 

Kanalizačná prípojka 388,89 268,80 

Plynová prípojka 32,22 12,89 

Elektrická prípojka 204,63 81,85 

Prístrešky 2 338,97 1 403,38 

Celkom: 68 521,08 31 157,37 

 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a/ Analýza polohy nehnuteľnosti  

 

Predmetná posudzovaná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemkových parcelách č. 

1001/14,1001/24 a č.1001/25 v kat.území Zeleneč obce Zeleneč v zastavanom 

území obce (ulica Hliník) spádom k širšiemu centru obce vedľa futbalového 

športového areálu,cca.300m od správneho centra obce (Obecný úrad,ZŠ a kul- 

túrny dom). 

Okolie nehnuteľnosti je zastavané individuálnou bytovou výstavbou – rodin-

nými domami s priľahlými záhradami. 

Prístup k nehnuteľnosti je priamo zo spevnenej štrkovej obecnej komunikácie 

(ulica Hliník – p.č.1001/27) a z parcely č.1001/13,ktorá je vo vlastníctve 

štátu – Obvodný úrad Trnava. 

Nehnuteľnosť je možné v súčasnosti napojiť na nasledovné verejné inžinier-

ske siete v danom mieste obce – elektrinu,vodovod,kanalizáciu plyn a tele- 

fónnu sieť. 
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Obec Zeleneč,ktorá má nad 2000 obyvateľov sa nachádza cca.3km od krajského 

mesta Trnavy.Dopravné spojenie s okolitými obcami a mestami je z obce možné  

iba medzimestskou autobusovou dopravou. 

Obec má vybudovanú rozšírenú obchodnú sieť a sieť služieb,nachádza sa tu 

Obecný úrad,základná i materská škola,pošta,banka,kultúrny dom,športový 

areál i reštauračné zariadenia s ubytovaním.V obci sa nachádza i niekoľko 

spoločností,ktoré zabezpečujú pracovné príležitosti pre miestne obyvateľ-

stvo. 

Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce,komunikačných a dopravných  

väzieb hodnotím oko spádovú k jej širšiemu centru. 

 

b/ Analýza využitia nehnuteľnosti  

 

Jedná sa o stavbu rodinného domu pristavanú k susednému domu z úzkym vstu- 

pom a rozlohou malým a úzkym pozemkom,ktorý slúži ako predný a zadný dvor. 

Predmetnú nehnuteľnosť je možné využívať po jej nutnej oprave na obytné 

účely trvalého,resp.prechodného charakteru. 

 

c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti 

 

Na LV č.1454 je v časti C:Ťarchy na predmetnú nehnuteľnosť zapísané záložné 

právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.,Bratislava. 

Nakoľko obhliadka nehnuteľnosti nebola vlastníčkou umožnená,nie je isté či  

súčasné vnútorné vybavenie a technický stav rodinného domu a jeho príslu- 

šenstva je v súlade v stave zachytenom v predloženom Znaleckom posudku  

č.177/2016. 

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 : 

Ako základ určenia priemerného koeficientu polohovej diferenciácie bola 

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

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

ný koeficient polohovej diferenciácie. 

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

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

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

polohovej diferenciácie vo výške 0,50. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie : 0,50 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy : 

 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,500 + 1,000) 1,500 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,000 

III. trieda Priemerný koeficient 0,500 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,275 
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V. trieda 
 

III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450) 
 

0,050 

 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie :  

 
Čís

lo 
Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 

Váha 
vI 

Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,500 13 6,50 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 

centru obce     

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných 

ulíc a vybraných sídlisk 
II. 1,000 30 30,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,500 8 4,00 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky 

a pod. 
I. 1,500 7 10,50 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,500 6 3,00 

6 Typ nehnuteľnosti     

 
nevhodný - dom v radovej uličnej zástavbe, s 

dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným 

riešením. 
IV. 0,275 10 2,75 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v 

mieste, nezamestnanosť do 5 % 
I. 1,500 9 13,50 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 1,000 6 6,00 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k  SZ - SV IV. 0,275 5 1,38 

10 Konfigurácia terénu     

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o 

sklone do 5% 
I. 1,500 6 9,00 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti 

stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka 

plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa 
II. 1,000 7 7,00 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica a autobus III. 0,500 7 3,50 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., 

obchody, služby, kultúra)     

 
obecný úrad, pošta, základná škola, 

zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, 

základná obchodná sieť a základné služby 
III. 0,500 10 5,00 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí 

stavby     

 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 

1000 m 
IV. 0,275 8 2,20 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom 

okolí stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,000 9 9,00 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, 

vplyv na nehnut.     

 bez zmeny III. 0,500 8 4,00 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,050 7 0,35 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,050 4 0,20 
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19 
 

Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,500 20 10,00 

 Spolu   180 127,88 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 127,88/ 180 0,71 

Všeobecná hodnota 
VŠHS = TH * kPD = 31 157,37 € * 

0,710 
22 121,73 € 

 

3.2 POZEMKY 

 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 

3.2.1.1.1  Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.1001/14,1001/24 a č.1004/25 

 

V kat.území Zeleneč obce Zeleneč je pozemková parcela č.1001/14 vedená v KN 

ako zastavaná plocha v ZÚO stavbou rodinného domu s.č.190 (ulica Hliník č. 

o.5) o výmere 73m2 a pozemkové parcely č.1001/24 a č.1001/25 sú vedené v KN 

ako zastavané plochy v ZÚO dvormi o výmerách 91m2 a 14m2. 

Pozemky sú rovinné a v danom mieste je možné ich napojiť priamo z ulice na 

nasledovné verejné inžinierske siete – vodovod,kanalizáciu,elektrinu,rozvod  

plynu a telefónnu sieť. 

Obec Zeleneč sa nachádza ca.3km od krajského mesta Trnava a je obcou so  

zvýšeným záujmom o kúpu pozemkov na IBV mestského obyvateľstva z Trnavy. 

Z tohto dôvodu,prihliadnuc k súčasným reálnym cenám pozemkov v obci,výcho- 

diskovú hodnotu pozemku za 1m2 stanovujem 80% z východiskovej tabuľkovej  

hodnoty 26,56 EUR za 1m2  stanovenej pre krajské mesto Trnavu. 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 

[m2] 
Podiel 

Výmera 

[m2] 

1001/14 zastavané plochy a nádvoria 73 73,00 1/1 73,00 

1001/24 zastavané plochy a nádvoria 91 91,00 1/1 91,00 

1001/25 zastavané plochy a nádvoria 14 14,00 1/1 14,00 

Spolu 

výmera       178,00 

 

Obec:     Zeleneč 

 

Východisková hodnota:  VHMJ = 80,00% z 26,56 €/m
2 = 21,25 €/m2 

 

Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 

koeficien

tu 

kS 
koeficient 

všeobecnej situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné 

zóny miest nad 50 000 obyvateľov, obytné zóny 

samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 obyvateľov, 

prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v 

centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb 

v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a 

poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov 

1,30 
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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 

 

1,00 

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, pozemky v mestách bez možnosti využitia 

mestskej hromadnej dopravy 

0,90 

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 

0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, 

druh možnej zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej 

komunikácie, chránené územia, nobmedzujúce regulatívy 

zástavby a pod.) 

0,80 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 1,30 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 

1,50 * 1,00 * 0,80 
1,8252 

Jednotková hodnota pozemku 
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 21,25 €/m2 * 

1,8252 
38,79 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 178,00 m2 * 

38,79 €/m2 
6 904,62 € 

 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

 

Názov 

Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti 

[€] 

parcela č. 1001/14 2 831,67 

parcela č. 1001/24 3 529,89 

parcela č. 1001/25 543,06 

Spolu 6 904,62 
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III. ZÁVER 
 

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia : 

 

Stavby : 

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou :  22 121,73 €. 

 

Pozemky : 

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie :  6 904,62 €. 

 

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

polohovej diferenciácie. 

 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom s.č.190 na p.č.1001/14,Hliník č.o.5 18 635,41 

Vŕtaná studňa 956,31 

Vonkajšie úpravy  

Vodovodná prípojka 344,93 

Šachta nad studňou 841,09 

Domáca vodáreň 89,48 

Kanalizačná prípojka 190,85 

Plynová prípojka 9,15 

Elektrická prípojka 58,11 

Prístrešky 996,40 

Spolu stavby 22 121,73 

Pozemky  

 Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.1001/14,1001/24 a 

č.1004/25 - parc. č. 1001/14 (73  m2) 
2 831,67 

 Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.1001/14,1001/24 a 

č.1004/25 - parc. č. 1001/24 (91  m2) 
3 529,89 

 Zastavaná plocha v ZÚO - parcela č.1001/14,1001/24 a 

č.1004/25 - parc. č. 1001/25 (14  m2) 
543,06 

Spolu pozemky (178,00 m2) 6 904,62 

Spolu VŠH  29 026,35 

Zaokrúhlená VŠH spolu  29 000,00 

 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu :  29 000,00 €. 

 

Slovom : Dvadsaťdeväťtisíc Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre dňa 2.marca 2018                                     Podpis znalca 
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IV. PRÍLOHY 
 

 

 

1.Objednávka zo dňa 05.02.2018 vyhotovená spoločnosťou DUPOS dražobná, 

  spol. s r.o.,Trnava. 

2.Výpis z KN vytvorený cez katastrálny portál dňa 26.02.2018 z listu 

  vlastníctva č.1454. 

3.Informatívne kópie z mapy vytvorené cez katastrálny portál dňa 26.02. 

  2018 – dva listy. 

4.Potvrdenie Obce Zeleneč o veku rodinného domu s.č.190 vydané dňa 01.07. 

  2016 pod č.spisu:A-338/2016-Ba. 

5.Pôdorys rodinného domu s.č.190 na parc.č.1001/14 zo Znaleckého posudku  

  č.177/2016. 

6.Znalecký posudok č.177/2016 vyhotovený Ing.Antonom Fuzákom dňa 07.07. 

  2016 – deväť listov. 

7.Fotodokumentácia zo Znaleckého posudku č.177/2016 – osem listov. 

8.Fotodokumentácia aktuálneho stavu pri vonkajšej obhliadke nehnuteľnosti 

  dňa 27.02.2018. 
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V.            ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

 

 

 

 

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

močníkov a prekladateľov,ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností,  

evidenčné číslo znalca 914024. 

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 34/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Podpis znalca 

 

 

 

 

 

 


