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1. Ú V O D N Á   Č A S Ť : 
  
1.1. Úloha znalca :  
 Odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. 

232 ako rodinný dom s.č. 627 na parc. č. 336 s príslušenstvom a  pozemky 
na parc.č. 336 k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza. 

  
1.2. Účel znaleckého posudku  :  
 Odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre potreby výkonu záložného 

práva formou dobrovoľnej dražby nehnuteľností podľa zák. č. 527/2002 
Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 

  
1.3. Dátum vyžiadania znaleckého posudku :  
 Objednávateľ si vyžiadal znalecký posudok 02.05.2017. 
  
1.4. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie 

stavebnotechnického stavu) : 
 Znalecký posudok je vypracovaný k 13.11.2010 podľa popisu technického 

stavu znalca Ing. Jozefa Čaplára v znaleckom posudku č. 95/2010 (pre 
prvky ktoré nebolo možné z dôvodu neumožnenia obhliadky identifikovať) 
a 16.05.2017 deň obhliadky nehnuteľnosti z exteriérovej časti. 

  
1.5. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje :  
 22.05.2017. 
  
1.6. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku : 
  
1.6.1 Dodané zadávateľom : 
1.6.1.1 Originál – Objednávka znaleckého posudku zo dňa 02.05.2017. 
1.6.1.2 Kópia - Znalecký posudok č. 95/2010 vypracovaný znalcom Ing. Jozefom 

Čaplárom zo dňa 13.11.2010. 
1.6.1.3 Kópia – Potvrdenie o udelení súpisného čísla zo dňa 09.11.2010. 

  
1.6.2 Obstarané znalcom : 
1.6.2.1 Originál - Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva 

č. 323, vydaný GKU Bratislava cez katastrálny portál k.ú. Handlová zo 
dňa 15.05.2017. 

1.6.2.2 Originál – Kópia katastrálnej mapy vydaná GKU Bratislava cez 
katastrálny portál k.ú. Handlová zo dňa 15.05.2017. 

1.6.2.3 Obhliadka skutkového stavu nehnuteľností dňa 16.05.2017 v rozsahu 
dostupnom bez umožnenia vstupu do objektu. 

1.6.2.4 Informácie od zastupiteľstva mesta pre ohodnotenie o počte obyvateľov, 
inžinierskych sieťach a ostatných skutočnostiach v meste. 

  
1.7. Použitý právny predpis : 
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. 

augusta 2004 č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
  
1.8. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra : 
1.8.1 STN 734055 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných 

objektov. 
1.8.2 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 22. júna 2010 

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb č. 323/2010 Z.z. 

1.8.3 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

1.8.4 Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

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

1.8.6 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona. 
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1.8.7 Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných 
v stavebníctve v Slovenskej republike, vydávané Štatistickým úradom 
SR. 

1.8.8 Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, autor 
Ing. Marián Vyparina a kol. rok 2001, softvér HYPO 15.01. 

1.8.9 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 26. mája 2004 č. 382/2004 
Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

1.8.10 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. 
augusta 2004 č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov 
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. 

1.8.11 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. 
augusta 2004 č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 
Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

1.8.12 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. 

  
1.9. Osobitné požiadavky objednávateľa : 
 Bola vznesená osobitná požiadavka na ohodnotenie rodinného domu 

s príslušenstvom a pozemkami aj napriek tomu že nebola umožnená 
obhliadka interiéru domu, s technickým stavom nehnuteľnosti ku dňu 
13.11.2010. 

  

2. P O S U D O K : 
  
2.1. Všeobecné údaje : 
2.1.1 Výber použitej metodiky : 
 Pre odhad všeobecnej hodnoty je použitá metóda polohovej 

diferenciácie, ohodnotenie je vykonané podľa prílohy č. 3 vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Výpočet 
všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonať, pretože pre daný 
typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady pre porovnávanie. 
Kombinovaná metóda nie je počítaná, nakoľko znalec nemal k dispozícii 
relevantné údaje k jej výpočtu. 
Všeobecná hodnota VŠH - Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná 
hodnota nehnuteľnosti 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. 
Východisková hodnota VH – Východisková hodnota je znalecký odhad 
hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou 
výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 
Technická hodnota TH – Technická hodnota je znalecký odhad 
východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebenia. 
Metóda polohovej diferenciácie – VSHs vypočítame ako súčin technickej 
hodnoty stavieb a koeficientu polohovej diferenciácie vyjadrujúceho 
vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu 
v mieste a čase.  
Všeobecná hodnota pozemkov – VSHPOZ sa vypočíta pomocou metódy 
polohovej diferenciácie, ako súčin výmery pozemku a jednotkovej 
všeobecnej hodnoty pozemku za použitia koeficientu polohovej 
diferenciácie, ktorý sa skladá z koeficientu všeobecnej situácie, 
intenzity využitia, dopravných vzťahov, obchodnej alebo priemyselnej 
polohy, druhu pozemku a povyšujúcich alebo redukujúcich faktorov.  
Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy 
stanovenia všeobecnej hodnoty uvedené v Metodike výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline (ISBN 80-
7100-827-3). Výpočet východiskovej a technickej hodnoty je vykonaný v 
zmysle citovanej vyhlášky a jej prílohy. Rozpočtové ukazovatele 
jednotlivých podlaží domu sú vytvorené na m2 zastavanej plochy podľa 
prílohy č. 1 uvedenej metodiky. Pri výpočte východiskovej hodnoty je 
použitý koeficient vyjadrujúci vývoj cien stavebných prác vydaný pre 
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I.Q/2017 (dostupnosť podľa zverejnenia štatistickým úradom). 
Koeficienty zastavanej plochy, vybavenia, konštrukčno-materiálovej 
charakteristiky jednotlivých konštrukčných prvkov a poškodenosti sú 
zohľadnené pri tvorbe jednotlivých rozpočtových ukazovateľov. 

  

2.1.2  Vlastnícke a evidenčné údaje : 
2.1.2.1 Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 323, 

vydaný GKU Bratislava cez katastrálny portál k.ú. Handlová zo dňa 
15.05.2017. 

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

 Parcelné číslo Výmera m2 Druh pozemku umiest. pozemku 

 336 314 zastavané plochy a nádvoria 1 

  
 Stavby :  
  
 Súpisné číslo na parcele číslo Charakteristika 
 627 336 Rodinný dom 
  
 Časť B: Vlastníci : 
 

 
  
 Časť C: ŤARCHY : 
 

 
  
 Iné údaje : 
 Bez zápisu. 
  

2.1.3. Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia : 
2.1.3.1 Miestna obhliadka spojená s miestnym zisťovaním bez umožnenia vstupu 

do rodinného domu a na pozemok vlastníkom nehnuteľnosti bola vykonaná 
dňa 16.05.2017 a preto znalec postupoval pri vypracovaní znaleckého 
posudku podľa podkladov poskytnutých objednávateľom a v zmysle § 12 
ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Bola 
vyhotovená vizuálna obhliadka exteriéru rodinného domu z uličnej 
časti. 

2.1.3.2 Zameranie nehnuteľnosti nebolo umožnené. 

2.1.3.3 Fotodokumentácia bola vyhotovená z exteriérovej časti rodinného domu 
dňa 16.05.2017 prístrojom Panasonic TZ70 a je v prílohe znaleckého 
posudku. 

  
2.1.4. Porovnanie technickej dokumentácie stavieb a pozemkov so skutočným stavom : 
 K porovnaniu technickej dokumentácie stavieb a pozemkov so skutočným 

stavom boli k dispozícii list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy 
a znalecký posudok č. 95/2010 vypracovaný Ing. Jozefom Čeplárom vo 
formáte pdf. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ani iná 
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ďalšia nebola predložená. Zameranie rodinného domu nebolo vlastníkom 
umožnené, rozmery a dispozičné riešenie je v nákrese prevzaté z 
poskytnutého znaleckého posudku. Pôvodný objekt rodinného domu bol 
postavený v roku 1920. Všetky konštrukcie, znaky a prvky ako aj 
parametre vonkajších úprav ktoré neboli vizuálne overené znalcom sú 
prebrané z predloženého dokladu (znalecký posudok č. 95/2010). Po 
technickej a právnej stránke neboli zistené iné rozdiely.  

  

2.1.5. Porovnanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so skutočným 
stavom : 

 K porovnaniu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností 
boli k dispozícii list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy. Z 
porovnania skutočného stavu a konfrontácie listu vlastníctva a kópie 
z katastrálnej mapy je vidno že stavba rodinného domu s.č. 627 je 
zakreslená v katastrálnej mape na p.č. 336 a je vedená na liste 
vlastníctva medzi stavbami. Ďalšie popisné a geodetické informácie sú 
v súlade so skutočnosťou. Pri porovnaní neboli zistené iné rozdiely. 

  

2.1.6. Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom ohodnotenia :   
 rodinný dom s.č. 627 na p.č. 336 

príslušenstvo 
pozemky p.č. 336 

  

2.1.7. Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :    
 pozemok p.č. 905 

  
2.2 Stanovenie technickej hodnoty : 
  

 
2.2.1 RODINNÉ DOMY 
 
2.2.1.1 rodinný dom s.č. 627 na p.č. 336 
 
POPIS STAVBY 
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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 [m2] kZP 

1. NP 1920 12,27*5,62 68,96  
1. NP 1975 3,50*7,62+9,87*2,0 46,41  

Spolu 1. NP   115,37 120/115,37=1,040 

2. NP 1920 12,27*5,62 68,96  
2. NP 1975 9,87*2,0 19,74  

Spolu 2. NP   88,7 120/88,7=1,353 

 

 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad 
uvedených v použitom katalógu. 
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Bod Položka 1.NP 2.NP 

2 Základy   

 2.3.a kamenné - s vodorovnou izoláciou 295 - 

4 Murivo   

 4.8.b kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm 870 870 

5 Deliace konštrukcie   

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

6 Vnútorné omietky   

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 400 

7 Stropy   

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 760 

8 Krovy   

 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 - 

10 Krytiny strechy na krove   

 10.4.a azbestocementové šablóny na debnení 670 - 

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 25 

14 Fasádne omietky   

 14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 2/3 220 220 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice   

 16.6 cementový poter 180 - 

17 Dvere   

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 135 

18 Okná   

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 530 

19 Okenné žalúzie   

 19.3 kovové 300 300 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)   

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

23 Dlažby a podlahy ost. miestností   

 23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy 95 95 

24 Ústredné vykurovanie    

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a 
vykurovacie panely 480 480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)   

 25.2 svetelná 155 155 

30 Rozvod vody   

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

 Spolu 6325 4540 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika   

 33.1 liatinové  a kameninové potrubie (2 ks) 25 25 

34 Zdroj teplej vody   

 
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s 
ústredným vykurovaním (1 ks) 65 - 
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35 Zdroj vykurovania   

 35.1.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) 90 - 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne   

 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (3 ks) 100 50 

 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) (4.0 bm) 121 99 

37 Vnútorné vybavenie   

 37.1 vaňa liatinová (1 ks) 40 - 

 37.5 umývadlo (2 ks) 10 10 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) - 75 

38 Vodovodné batérie   

 38.4 ostatné (6 ks) 45 45 

39 Záchod   

 39.3 splachovací bez umývadla (3 ks) 50 25 

40 Vnútorné obklady   

 40.1 prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky (2 ks) 55 55 

 40.4 vane (2 ks) 30 - 

 40.5 samostatnej sprchy (3 ks) 40 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 956 419 

 

 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

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

1. NP (6325 + 956 * 1,040)/30,1260 242,95 

2. NP (4540 + 419 * 1,353)/30,1260 169,52 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti kubickou metódou 

 
Prvok dlhodobej 
životnosti (1) 

Podiel zo stavby 
celkom [%] (2) 

Podiel na súčte PDŽ [%] 
(3) 

Stav pri prehliadke 
[%] (4) (3)*(4)/100 [%] 

Základy 2,66 7,00 90 6,30 

Murivo 16,42 43,22 80 34,58 

Stropy 12,12 31,89 80 25,51 

Schodisko 1,62 4,26 80 3,41 

Krov 5,18 13,63 60 8,18 

Súčet 38,00   77,98 

 
Základná životnosť stavby: 100 rokov 
Stav prvkov dlhodobej životnosti: 77,98 % 
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Základná zostatková životnosť: TT = 










ZZ + 
V

3

2*ZZ
2
 - V  = 











100 + 
97

3

2*100
2
 - 97  ≈ 49 rokov 

Zostatková životnosť: T = 77,98 % z 49 rokov ≈ 38 rokov 
Predpokladaná životnosť: Z = V + T = 97 + 38 = 135 rokov 

 

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

1. NP 1920 97 38 135 71,85 28,15 

1. NP - prístavba 1975 42 38 80 52,50 47,50 

2. NP 1920 97 38 135 71,85 28,15 

2. NP - prístavba 1975 42 38 80 52,50 47,50 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. NP z roku 1920   
Východisková 
hodnota 242,95 €/m2*68,96 m2*2,350*1,00 39 371,51 

Technická hodnota 28,15% z 39 371,51 11 083,08 

1. NP - prístavba z roku 
1975   

Východisková 
hodnota 242,95 €/m2*46,41 m2*2,350*1,00 26 496,98 

Technická hodnota 47,50% z 26 496,98 12 586,07 

2. NP z roku 1920   
Východisková 
hodnota 169,52 €/m2*68,96 m2*2,350*1,00 27 471,73 

Technická hodnota 28,15% z 27 471,73 7 733,29 

2. NP - prístavba z roku 
1975   

Východisková 
hodnota 169,52 €/m2*19,74 m2*2,350*1,00 7 863,86 

Technická hodnota 47,50% z 7 863,86 3 735,33 

 

 
VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Podlažie Východisková hodnota 
[€] Technická hodnota [€] 

1. nadzemné podlažie 65 868,49 23 669,15 

2. nadzemné podlažie 35 335,59 11 468,62 

Spolu 101 204,08 35 137,77 

 
2.2 PRÍSLUŠENSTVO 
 
2.2.1 plot predný 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 

 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

1. Základy vrátane zemných prác:    

   
betónový alebo kamenný prah medzi 
stĺpikmi 24,10m 225 7,47 €/m 

 Spolu:   7,47 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo 
betónové stĺpiky 48,20m2 380 12,61 €/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z 
kovových profilov 1 ks 7505 249,12 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z 
kovových profilov 1 ks 3890 129,12 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    24,1 m 
Pohľadová plocha výplne:    24,1*2,0 = 48,20 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

plot predný 1989 28 12 40 70,00 30,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(24,10m * 7,47 €/m + 48,20m2 * 12,61 €/m2 + 
1ks * 249,12 €/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,350 
* 1,00 

2 740,26 

Technická hodnota 30,00 % z 2 740,26 € 822,08 

 

 

 
2.2.2 plot bočný 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 

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

1. Základy vrátane zemných prác:    

   
okolo stĺpikov oceľových, betónových 
alebo drevených 26,50m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo 
betónové stĺpiky 39,75m2 380 12,61 €/m 
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Dĺžka plotu:    26,5 m 
Pohľadová plocha výplne:    26,5*1,5 = 39,75 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

plot bočný 1975 42 3 45 93,33 6,67 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (26,50m * 5,64 €/m + 39,75m
2 * 12,61 €/m2) * 

2,350 * 1,00 1 529,16 

Technická hodnota 6,67 % z 1 529,16 € 101,99 

 

 

 
2.2.3 plot spoločný 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 

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

1. Základy vrátane zemných prác:    

   
okolo stĺpikov oceľových, betónových 
alebo drevených 29,50m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo 
betónové stĺpiky 44,25m2 380 12,61 €/m 

 
Dĺžka plotu:    29,5 m 
Pohľadová plocha výplne:    29,5*1,5 = 44,25 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

plot spoločný 1989 28 12 40 70,00 30,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
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Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (29,50m * 5,64 €/m + 44,25m
2 * 12,61 €/m2) * 

2,350 * 1,00 1 702,28 

Technická hodnota 30,00 % z 1 702,28 € 510,68 

 

 

 
2.2.4 vodovodná prípojka 
 
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:   3 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

vodovodná prípojka 1982 35 15 50 70,00 30,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3 bm * 41,49 €/bm * 2,350 * 1,00 292,50 

Technická hodnota 30,00 % z 292,50 € 87,75 

 

 
2.2.5 kanalizačná prípojka 
 
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:   3,5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
kanalizačná 
prípojka 1982 35 15 50 70,00 30,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,5 bm * 28,38 €/bm * 2,350 * 1,00 233,43 

Technická hodnota 30,00 % z 233,43 € 70,03 

 

 
2.2.6 elektrická NN prípojka 
 
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.b) vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe 

 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   480/30,1260 = 15,93 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   9,56 €/bm 
Počet merných jednotiek:   12,6 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
elektrická NN 
prípojka 1980 37 13 50 74,00 26,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 12,6 bm * (15,93 €/bm + 0 * 9,56 €/bm) * 2,350 
* 1,00 471,69 
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Technická hodnota 26,00 % z 471,69 € 122,64 

 

 
2.2.7 spevnené plochy 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 
Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 
Položka: 8.3.d) Betónové dlaždice - kladené do piesku 

 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   220/30,1260 = 7,30 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   15,9*1,3 = 20,67 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

spevnené plochy 2005 12 28 40 30,00 70,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 20,67 m2 ZP * 7,3 €/m2 ZP * 2,350 * 1,00 354,59 

Technická hodnota 70,00 % z 354,59 € 248,21 

 

 
2.2.8 vonkajšie schody 
 
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: 10.7. Na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. 
poteru 

 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   545/30,1260 = 18,09 €/bm stupňa 
Počet merných jednotiek:   8*0,66 = 5,28 bm stupňa 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 



Znalecký posudok č. 80/2017                                                                                                                           strana č. 15 

 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

vonkajšie schody 2002 15 15 30 50,00 50,00 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 5,28 bm stupňa * 18,09 €/bm stupňa * 2,350 * 
1,00 224,46 

Technická hodnota 50,00 % z 224,46 € 112,23 

 

 
2.2.9 pozemná pivnica 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 825 4 Podzemná pivnica  
Kód KS: 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy 
Kód KS2: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 14. Podzemná pivnica (JKSO 825 4) 
Bod: 14.1. Maloplošné pivnice 
Položka: 14.1.c) Tehelná, betónová so zvislými stenami nad 0.7 m výšky a 
klenutým stropom 

 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3620/30,1260 = 120,16 €/m3 vOP 
Počet merných jednotiek:   2,55*3,1*1,55 = 12,25 m3 vOP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,350 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

pozemná pivnica 1982 35 5 40 87,50 12,50 

 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 12,25 m3 vOP * 120,16 €/m3 vOP * 2,350 * 1,00 3 459,11 

Technická hodnota 12,50 % z 3 459,11 € 432,39 

 

 
2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
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Názov Východisková hodnota 
[€] Technická hodnota [€] 

rodinný dom s.č. 627 na p.č. 336 101 204,08 35 137,77 

plot predný 2 740,26 822,08 

plot bočný 1 529,16 101,99 

plot spoločný 1 702,28 510,68 

vodovodná prípojka 292,50 87,75 

kanalizačná prípojka 233,43 70,03 

elektrická NN prípojka 471,69 122,64 

spevnené plochy 354,59 248,21 

vonkajšie schody 224,46 112,23 

pozemná pivnica 3 459,11 432,39 

Celkom: 112 211,56 37 645,77 

 
 
   

2.3 Stanovenie všeobecnej hodnoty : 
2.3.1 Analýza polohy nehnuteľnosti : 
 Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Prievidza, k.ú. 

Handlová, v zastavanom území obce na mlynskej ulici. Pozemky sú 
rovinaté s orientáciou na juhozápadnú stranu. Prístup k domu je z 
verejnej komunikácie. Dopravné spojenie je možné autobusovou dopravou. 
Mesto Handlová má v súčasnosti 17 960 obyvateľov, nezamestnanosť je 
vztiahnutá ku okresnému mestu Prievidza a podľa štatistických údajov 
je na hranici 7%. 

  

2.3.2 Analýza využitia nehnuteľnosti : 
 Posudzované nehnuteľnosti toho času sú využívané na účel na ktorý boli 

postavené, ako stavba pre bývanie. Iné využitie si môže vyžiadať 
finančný náklad na zmenu užívania. 

  

2.3.3 Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti : 
 Nehnuteľnosti nie sú zaťažené ekologickými dlhmi ani radónovým 

rizikom, environmentálne záťaže nie sú známe. Vyznačené je záložné 
právo, exekučné záložné právo, výkon záložného práva.  

  

 
 

2.4. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

2.4.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
2.4.1.1 STAVBY 
 
Trh s nehnuteľnosťami v uvedenej lokalite v súčasnosti môžeme charakterizovať 
ako vyrovnaný dopyt k ponuke. Polohu nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta 
môžeme považovať za okrajovú časť. Súčasný technický stav nehnuteľností si 
vyžaduje opravu. Zástavba v tesnej blízkosti je objektmi pre bývanie. 
Príslušenstvo nehnuteľností nemá vplyv na hodnotu. Typ nehnuteľnosti je 
priemerný dom. Pracovné možnosti v uvedenej lokalite sú dostatočné a v 
súčasnosti je nezamestnanosť na úrovni 7%. Skladba obyvateľstva v posudzovanej 
oblasti je na úrovni priemernej hustoty. Orientácia k svetovým stranám je 
čiastočne vhodná. Terén je rovinatý. Inžinierske siete sú v skladbe elektrika, 
voda, kanalizácia. Doprava je hromadná a v dosahu je aj autobusová a železničná 
doprava. Občianska vybavenosť je v rozsahu stredného mesta s úradmi, školstvom, 
službami, športoviskami. Prírodná lokalita je vo vzdialenosti nad 1000m. Kvalita 
životného prostredia v bezprostrednom okolí je zaťažená bežným hlukom 
a prašnosťou z dopravy. V uvedenej lokalite sa nepredpokladajú zmeny v zástavbe 
a územnom rozvoji. Rozšírenie priestorov na stávajúcich parcelách KN, ktoré v 
súčasnosti vlastní majiteľ nehnuteľností v predmetnej lokalite nie je možné. 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností je obmedzené. Celkove môžeme hodnotiť 
nehnuteľnosť ako priemernú. 
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Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,5 

 
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 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450) 0,050 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 
vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

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

 
priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový 
dom - s predzáhradkou, dvorom a záhradou, s 
dobrým dispozičným riešením. 

III. 0,500 10 5,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti     

 
dostatočná ponuka pracovných možností v 
dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % II. 1,000 9 9,00 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

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

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne 
vhodná a čiastočne nevhodná III. 0,500 5 2,50 

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 do žumpy III. 0,500 7 3,50 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 1,000 7 7,00 

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     
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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 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,500 20 10,00 

 Spolu   180 126,75 

 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 
Koeficient polohovej 
diferenciácie kPD = 126,75/ 180 0,704 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 37 645,77 € * 
0,704 26 502,62 € 

 
 
 

 
2.4.1.2 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
 
2.4.1.2.1 zastavané plochy ,  
 
Zo všeobecnej situácie sa jedná o okrajovú časť mesta do 50 000 obyvateľov. Z 
hľadiska intenzity využitia ide o objekty s priemerným štandardom vyhotovenia. Z 
hľadiska dopravných vzťahov ide o dobre dostupnú časť mesta. Využiteľnosť 
oblasti je na bývanie. Podľa technickej infraštruktúry ide o dobre vybavenú 
lokalitou s miestnymi rozvodmi vody, kanalizácie a elektriky. Prístup je 
z miestnej verejnej komunikácie.  
  
 

Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 

336 zastavané plochy a nádvoria 314 314,00 1/1 314,00 

 
Obec:     Handlová 
Východisková hodnota:  VHMJ = 6,64 €/m

2 

 

Označenie a názov koeficientu Hodnotenie Hodnota 
koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej situácie 

4. obytné časti na predmestiach miest do 50 
000 obyvateľov 1,10 

kV 
koeficient intenzity využitia 3. rodinné domy so štandardným vybavením,  1,00 

kD 
koeficient dopravných vzťahov 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku 
hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, 
cesta vlastným autom do centra (10 min), 
územie mesta 

1,00 

kP 
koeficient obchodnej a 
priemyselnej polohy 

3. obytná poloha 1,20 

kI 
koeficient technickej 
infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne 
rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich faktorov 

5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o 
kúpu,  1,50 

kR 
koeficient redukujúcich faktorov 1. nevyskytuje sa 1,00 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 
Koeficient polohovej 
diferenciácie 

kPD = 1,10 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 
1,30 * 1,50 * 1,00 2,5740 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 6,64 €/m
2 * 

2,5740 17,09 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 314,00 m
2 * 

17,09 €/m2 5 366,26 € 
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3. Z Á V E R :  
 
Znaleckou úlohou bolo odhadnutie všeobecnej hodnoty nehnuteľností vedených na liste 
vlastníctva č. 232 ako rodinný dom s.č. 627 na parc. č. 336 s príslušenstvom a  
pozemky na parc.č. 336 k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola odhadnutá podľa vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich 
najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 05.05.2017, 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. 

 
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Stavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  26 502,62 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  5 366,26 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 

 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  
rodinný dom s.č. 627 na p.č. 336 24 736,99 

plot predný 578,74 

plot bočný 71,80 

plot spoločný 359,52 

vodovodná prípojka 61,78 

kanalizačná prípojka 49,30 

elektrická NN prípojka 86,34 

spevnené plochy 174,74 

vonkajšie schody 79,01 

pozemná pivnica 304,40 

Pozemky  
 zastavané plochy - parc. č. 336 (314  m2) 5 366,26 

Spolu VŠH  31 868,88 

Zaokrúhlená VŠH spolu  31 900,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  31 900,00 € 
Slovom: Tridsaťjedentisícdeväťsto Eur 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
V Banskej Bystrici dňa 22.05.2017. Dipl. Ing. Peter Makóni 

znalec z odboru stavebníctvo 

Odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností 
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4. P R Í L O H Y : 
  

4.1 Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 323, 
vydaný GKU Bratislava cez katastrálny portál k.ú. Handlová zo dňa 
15.05.2017. 

4.2 Kópia katastrálnej mapy vydaná GKU Bratislava cez katastrálny portál 
k.ú. Handlová zo dňa 15.05.2017. 

4.3 Potvrdenie o udelení súpisného čísla zo dňa 09.11.2010. 

4.4 Nákresy objektu. 

4.5 Fotodokumentácia. 

4.6 CD nosič s elektronickou verziou posudku. 

  

  

  

  

  
 


