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I. ÚVODNÁ ČASŤ 

 

1.1 Úloha znalca : 
Úlohou znalca podľa objednávky zo dňa 29.01.2019 je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných                      

na výpise z listu vlastníctva č. 130 pre katastrálne územie Bátorove Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno, a      

to : 

- rodinného domu so súp. č. 521 a jeho príslušenstva na pozemku s parc. č. 4033/742 

- pozemkov s parc. č. 4033/82 a parc. č. 4033/472  

 

1.2 Dátum vyžiadania posudku :  29.01.2019 

 

1.3 Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno- technického stavu):  
07.02.2019     

 

1.4 Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje :   13.03.2017 

 

1.5 Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :         

1.5.1 Dodané zadávateľom :       
- nie sú 

 

1.5.2 Obstarané znalcom :  
- Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 130, zo dňa 13.03.2019, pre katastrálne územie Bátorove 

Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno, vytvorený cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky 

- Informatívna kópia z mapy, na parcelu 4033/472, zo dňa 13.03.2019, pre katastrálne územie Bátorove Kosihy, obec 

Bátorove Kosihy, okres Komárno, vytvorený cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky 

- Scan čestného vyhlásenia o veku stavby zo dňa 12.07.2014 

- Znalecký posudok č. 75/2017 zo dňa 04.05.2017, vypracovaný Ing. Imrich Mészárosom, Dlhá 25, Kolárovo 

- Zameranie a zakreslenie skutkového stavu stavby, tvoriaceho predmet znaleckého posudku 

- Štatistické indexy rastu cien stavebných prác vydané ŠÚ SR pre 3. Q roku 2018 (uverejnené na web stránke Ústavu 

súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline) 

- Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

1.6 Použitý právny predpis :         
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v 

znení neskorších zmien 

 

1.7 Ďalšie použité právne predpisy a literatúra : 
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita 2001 

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

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

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 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 

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb 

- Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 

2001, ISBN 80-7100-827-3 

- Indexy  cien  stavebných  prác  na precenenie rozpočtov  do  CÚ 3. štvrťroku 2018 spracované pomocou pomeru 

indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb 

 

1.8 Osobitné požiadavky zadávateľa : 

- nie sú. 

 

1.9 Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť : 
- účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby predmetu dražby. 
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

1.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. 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.  

Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je 

možné vykonať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalca k dispozícii podklady pre porovnávanie. Výnosová 

hodnota nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť bez možnosti dosahovania výnosu formou 

prenájmu. 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 sú použité koeficienty nárastu cien stavebných prác vydané pre 3. 

Q/2018. Koeficienty zastavanej plochy, vybavenia, konštrukčno-materiálovej charakteristiky, sú zohľadnené pri tvorbe 

jednotlivých rozpočtových ukazovateľov. 

      

1.b/ Vlastnícke a evidenčné údaje : 
Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 130 zo dňa 13.03.2019, pre okres Komárno, obec Bátorove Kosihy, katastrálne 

územie Bátorove Kosihy, vytvorený cez katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

boli identifikované nasledovné vlastnícke a evidenčné údaje :     

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

-  Parcelné číslo 4033/82; Výmera 675 m2; Druh pozemku Záhrady; Spôsob využ.p. 4; Umiest.pozemku 1; Právny  

vzťah ; Druh chr.n ;  

-  Parcelné číslo 4033/472; Výmera 405 m2; Druh pozemku  Zastavané plochy a nádvoria; Spôsob využ.p.15; 

Umiest.pozemku 1; Právny vzťah ; Druh chr.n ;  

  

Legenda:  

   Spôsob využívania pozemku: 

              15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom  

4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,  

ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny  

   Umiestnenie pozemku: 

          1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

 

Stavby 

-  Súpisné číslo 521; Na parcele číslo 4033/472; Druh stavby 10; Popis stavby Rodinný dom; Druh chr.n ; Umiest.stavby 

1;  

 

Legenda:  

   Druh stavby:  
          10 - Rodinný dom 

   Kód umiestnenia stavby: 

         1 - Stavba postavené na zemskom povrchu 

 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1   Hauser Silvia r. Biharyová, Buttendorf 24, Buttendorf - Sitzenberg Reidling, PSČ 034 54, Rakúsko   

     Dátum narodenia :     29.11.1978                       

     Spoluvlastnícky podiel :             1/4 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 9D/287/2013 zo dňa 11.03.2014, Z-1786/14.  

Titul nadobudnutia Zmena trvalého pobytu R-485/2014    

Titul nadobudnutia Žiadosť o výmaz poznámky o výkone záložného práva, P-105/19  

Titul nadobudnutia Oznámenie o postúpení pohľadávok Z-294/2019, č. 1063/2018/CE zo dňa 17.12.2018  

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2   Bihary Karol r. Bihary, Fándlyho 750/15, Sereď, SR    

     Dátum narodenia :     18.01.1981                       

     Spoluvlastnícky podiel :             1/4 
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Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 9D/287/2013 zo dňa 11.03.2014, Z-1786/14.  

Titul nadobudnutia Žiadosť o výmaz poznámky o výkone záložného práva, P-105/19  

Titul nadobudnutia Oznámenie o postúpení pohľadávok Z-294/2019, č. 1063/2018/CE zo dňa 17.12.2018  

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3   Härtel Denisa r. Biharyová, WeiBenfelser str. 51, Teuchern/OT Prittitz, PSČ 066 82, Nemecko     

     Dátum narodenia :     30.11.1985                       

     Spoluvlastnícky podiel :             1/4 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 9D/287/2013 zo dňa 11.03.2014, Z-1786/14.  

Titul nadobudnutia Žiadosť o výmaz poznámky o výkone záložného práva, P-105/19  

Titul nadobudnutia Oznámenie o postúpení pohľadávok Z-294/2019, č. 1063/2018/CE zo dňa 17.12.2018  

 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4   Bihary Miloš r. Bihary, Legionárska 1124/4, Sereď, SR      

     Dátum narodenia :     09.03.1990                       

     Spoluvlastnícky podiel :             1/4 

Titul nadobudnutia Osvedčenie o dedičstve 9D/287/2013 zo dňa 11.03.2014, Z-1786/14.  

Titul nadobudnutia Žiadosť o výmaz poznámky o výkone záložného práva, P-105/19  

Titul nadobudnutia Zápis do KN, Z-6348/2018, Oznámenie o zmene súdneho exekútora EX 27696/18 (pôv. EX 

6228/17)  

Titul nadobudnutia Oznámenie o postúpení pohľadávok Z-294/2019, č. 1063/2018/CE zo dňa 17.12.2018  

 

ČASŤ C: ŤARCHY 

   Por.č.:  

           Vklad záložného práva V-4058/2014 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, IČO: 00151653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, č. zmluvy: 5062155051 na pozemky parc. 'C' 

č. 4033/82, 4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472.   

 

          2 Exekučný príkaz EX 1071/2009 zo dňa 2.2.2016, Z-551/16 zriadením exekučného záložného práva v prospech  

oprávneného SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava na pozemky parc. 'C' č.  

4033/82, 4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary  

Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Trnava- súdny exekútor JUDr. Ladislav Bango)  

2 Exekučný príkaz EX 27318/12 zo dňa 18.11.2016, Z-6235/16 zriadením exekučného záložného práva v 

prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava V , IČO: 35724803, na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 

na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor 

JUDr. Rudolf Krutý, PhD.)   

         2 Exekučný príkaz EX 10346/17 zo dňa 16.06.2017, Z-3840/17zriadením exekučného záložného práva v  

prospech oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava II, IČO:  

35815256, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc.reg.  

'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava-  

súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.)  

         2 Exekučný príkaz EX 859/2015 zo dňa 26.02.2018, Z-1414/18 zriadením exekučného záložného práva v  

prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta, Hodská 373/38, 924 41 Galanta,  

IČO: 35 937 874, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na  

p.č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Senica- súdny  

exekútor JUDr. Pavel Šajánek)  

         2 Exekučný príkaz EX 1376/2016 zo dňa 26.02.2018, Z-1415/18 zriadením exekučného záložného práva v  

prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta, kpt. Nálepku 727/13, 924 41  

Galanta, IČO: 35 937 874, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č.  

521 na p.č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981. (Exekútorský úrad Senica-  

súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek)  

         2 Exekučný príkaz EX 10252/17 zo dňa 9.5.2018, Z-2614/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech  

oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava II, IČO:  

35815256, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc.reg.  

'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava-  

súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.)  

         2 Exekučný príkaz EX 245/12 zo dňa 28.11.2018, Z-6156/2018 zriadením exekučného záložného práva v  

prospech oprávneného Obec Bernolákovo, IČO: 00304662, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo na pozemky parc.  

'C' č. 4033/82, 4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka  

Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981. ( Exekútroský úrad Senec, Mgr. Andrej Semela - súdny exekútor )  

         2 Exekučný príkaz EX 27696/18 (pôv. EX 6228/17 zo dňa 24.1.2018, Z-774/18), Z-6348/18 zriadením  

exekučného záložného práva v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,  

IČO: 35 697 270 na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č.  
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4033/472, na podiel 1/4 vlastníka Bihary Miloš, r. Bihary nar. 09.03.1990. (Exekútorský úrad Bratislava,  

JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny exekútor)-49/2018  

 

Iné údaje :  

Bez zápisu. 

 

Poznámka : 

   Bez zápisu. 

 

1.c/ Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia : 

-  Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 07.02.2019, za účasti znalca- bez sprístupnenia 

nehnuteľností 

- Zameranie nehnuteľností vykonané dňa 07.02.2019 

- Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností vyhotovená znalcom deň miestneho šetrenia, t.j. dňa 07.02.2019 

 

1.d/ Technická dokumentácia : 
Zadávateľom znaleckého posudku nebola dodaná stavebná dokumentácia stavby rodinného domu so súpisným číslom 

521. Skutkový stav hodnotených nehnuteľností vrátane dispozície bol zistený meraním a obhliadkou na tvare miesta a 

nákres je uvedený v prílohe posudku, a podľa znaleckého posudku č. 75/2017 zo dňa 04.05.2017, vypracovaný Ing. 

Imrich Mészárosom, Dlhá 25, Kolárovo. Znalec zabezpečil doklad o veku stavby – scan čestného vyhlásenia o veku 

stavby. 

 

1.e/ Údaje katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov so skutočným stavom :         

Miestna obhliadka nehnuteľností bola vykonaná dňa 07.02.2019, ako aj následné porovnanie predloženej právnej a 

technickej dokumentácie so stavom zisteným pri miestnej obhliadke. Pri tomto porovnaní boli zistené odlišnosti 

právneho stavu a skutočnosti - právna dokumentácia nie je v súlade so skutkovým stavom. Zistil som, že rodinný dom 

je zapísaný na liste vlastníctva v popisných údajoch, ale nie je zakreslený na katastrálnej mape (geodetických údajoch) 

v súlade so skutkovým stavom. Ďalej som zistil, že prístavaná hospodárska budova nie je zapísaná na liste vlastníctva                      

v popisných údajoch, ako ani nie je zakreslená na katastrálnej mape (geodetických údajoch) v súlade so skutkovým 

stavom. 

Predmet znaleckého posudku tvorí stavba rodinného domu so súp. č. 521, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností - a 

jeho príslušenstva, a čiastočne je zakreslený na katastrálnej mape. 

Ďalej hospodárska budova na pozemku s parc. č. 4033/472 - majetkoprávne nevyporiadaná stavba (realizovaná 

nájomcom nehnuteľností). 

Pri stanovení všeobecnej hodnoty rodinného domu so súp. č. 521 na pozemku s parc. č. 4033/472 a hospodárskej 

budovy na pozemku s parc. č. 4033/472  budem vychádzať zo skutočností zistených pri miestnej obhliadke. 

Nehnuteľnosti boli nadobudnuté prevodom a vlastnou investíciou. 

 

1.f/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :         
- rodinný dom so súp. č. 521 na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy 

- drobná stavba hospodárskej budovy pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy 

- ploty na pozemku s pozemku s parc. č. 4033/82 a parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy : 

        - plot uličný  

        - plot zadný  

- vonkajšie úpravy na pozemku s  parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy : 

        - vodovodná prípojka  

        - vodoinštalačná šachta  

        - kanalizačná prípojka 

        - žumpa 

        - plynová prípojka 

        - spevnené plochy  

        - elektrická prípojka       

- pozemky s parc. č. 4033/82 a parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy     

 

1.g/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :   
- nie sú.  

 

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
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2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom so súp. č. 521 ma pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy  
 

POPIS STAVBY 
 

Budovu so súp. č. 521 na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy, vychádzajúc                                     

z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, 

charakterizujem ako rodinný dom. 

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy, medzi 

rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Jedná sa                   

o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou.  

 

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 

  

Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu a scanu čestného vyhlásenia 

o veku stavby, zo dňa 12.07.2014. Zahájenie užívania stavby rodinného domu budem považovať od roku 1956.                      

Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. V rokoch 2012-2014 boli 

vymenené  nášľapné vrstvy podláh, vnútorné elektrické vedenie, vedenie vody, vybavenie hygienickej miestností a 

kuchyne. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej 

vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 100 rokov.  

 

 

POPIS PODLAŽÍ 
 

1. Nadzemné podlažie 
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, závetria, kuchyne, špajze, kúpeľne                          

so záchodom.  

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :  
Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej 

vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál hlinených nepálených v prevažujúcej hrúbke 

0,50 m. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom 

drevená trámová - s dolným a horným záklopom. Valbová strecha je pokrytá pálenými škridlami jednodrážkovkami. 

Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie ostatné 

(parapety a pod.) nie sú. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové. Dvere                      

na podlaží sú drevené hladké plné alebo presklené (osadené do oceľových zárubní), okná sú zdvojené drevené                           

s dvojvrstvým zasklením. Podlahy v obytných miestnostiach sú prilepené PVC povlakové krytiny, pričom v ostatných 

miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Podlažie je vykurované konvekčným spôsobom, kachlami                     

na tuhé palivá 2 kusy, sú ale namontované aj plynové kachle 2 kusy (rodinný dom nie je napojený na rozvod zemného 

plynu). Elektroinštalácia podlažia je nová svetelná ako i motorická. Je aj vnútorný rozvod zemného plynu. Rozvod vody 

je vyhotovený  z Pe potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia do žumpy je z PVC potrubia. 

Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový  ohrievač vody, umiestnený v garáži. Vybavenie kuchyne pozostáva : 

sporák plynový na PB, drez oceľový nerezový, kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 3,60 m´. 

Vnútorné vybavenie podlažia : samostatná sprcha, umývadlo 1 kus. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 

a nerezové v počte 2 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni, vedľa sprchovacieho kútu, je splachovací. Vnútorné 

obklady stien na podlaží sa nachádzajú - obloženie sprchy, záchodu, kúpeľne nad výšky 1,35 m a v kuchyni pri sporáku 

a dreze. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.  

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej 

technickej hodnoty. 

 

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 1956 7,19*17,74 127,55 120/127,55=0,941 
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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  

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

4 Murivo  

 4.2.c murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm 940 

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  

 8.2 väznicové valbové, stanové 625 

10 Krytiny strechy na krove  

 10.2.c pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové 535 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

 12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) 65 

14 Fasádne omietky  

 14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké  nad 2/3 180 

17 Dvere  

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná  

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

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 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.1 svetelná, motorická 280 

30 Rozvod vody  

 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 5760 

 

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  

 35.2.c lokálne - plynové kachle (3 ks) 180 

 35.2.e lokálne - na tuhé palivá obyčajné (2 ks) 40 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne  
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 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) 50 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 

 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (3.6 bm) 198 

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 

 38.4 ostatné (2 ks) 30 

39 Záchod  

 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 

40 Vnútorné obklady  

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

 40.5 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 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 Spolu 1133 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

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

1. NP (5760 + 1133 * 0,941)/30,1260 226,59 

 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

1. NP 1956 63 37 100 63,00 37,00 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 226,59 €/m2*127,55 m2*2,476*0,95 67 982,24 

Technická hodnota 37,00% z 67 982,24 25 153,43 

 

 

2.2 GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ 

2.2.1 Garáž na pozemku s parc. č. 4033/472 v kat. ú. Bátorove Kosihy 

 

POPIS STAVBY 
 

Budovu na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy, vychádzajúc z predložených dokladov, 

ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako garáž pre jedno 

osobné motorové vozidlo. 

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovou strechou.  
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ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 

  

Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu a scanu čestného vyhlásenia 

o veku stavby, zo dňa 12.07.2014. Zahájenie užívania stavby rodinného domu budem považovať od roku 1975.                  

Na garáži bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je 

tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej 

obhliadke a účel užívania určujem na 60 rokov.  

 

 

POPIS PODLAŽÍ 
 

1. Nadzemné podlažie 
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti - garáže pre jedno osobné motorové 

vozidlo.  

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :  
Základ garáže sú vyhotovené ako monolitické základové pásy, s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú 

murované z plynosilikátových tvárnic, v prevažujúcej hrúbke 0,30 m. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné 

hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s drevená trámová, s rovným podhľadom. Sedlová strecha hambálkovej 

konštrukcie, je pokrytá azbestocementovými vlnovkami. Dvere na podlaží sú drevené zvlakové, okná sú kovové 

jednoduché, s jednovrstvým zasklením. Podlaha v miestnosti je z betónovej mazaniny. Elektroinštalácia podlažia je len 

svetelná ako i motorická. Garážové vráta sú drevené zvlakové. Montážna jama má výmeru nad 2 m2.  

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej 

technickej hodnoty. 

 

 

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 [m2] kZP 

1. NP 1975 6,66*4,76 31,7 18/31,7=0,568 

 

 

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)  

 3.2.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  

 5.2 hambálkové 470 

6 Krytina strechy na krove  

 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka 310 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.2 vápenná hladká omietka 185 

12 Dvere  
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 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

13 Okná  

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové 65 

14 Podlahy  

 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145 

18 Elektroinštalácia  

 18.1 svetelná a motorická - poistkové automaty 270 

 Spolu 3780 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

22 Vráta  

 22.5 drevené zvlakové (1 ks) 145 

26 Montážna jama  

 26.2 nad 2 m2 pôdorysnej plochy (1 ks) 650 

 Spolu 795 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

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

1. NP (3780 + 795 * 0,568)/30,1260 140,46 

 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

1. NP 1975 44 16 60 73,33 26,67 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 140,46 €/m2*31,70 m2*2,476*0,95 10 473,36 

Technická hodnota 26,67% z 10 473,36 2 793,25 

 

 

2.3 PRÍSLUŠENSTVO 

2.3.1 Hospodárska budova na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy  
 

POPIS STAVBY 
 

Budovu  na  pozemku   s parc. č. 4033/472  v    katastrálnom území Bátorove Kosihy, vychádzajúc zo skutočného účelu  

užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako drobnú stavbu hospodárskej budovy, 

zastavanou plochou prevyšujúc 25 m2, ale svojim charakterom sa jedná o doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. 

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, sedlovou strechou.  

 

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 
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Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako i vyhlásenia investora 

(súčasného nájomcu nehnuteľností). Zahájenie užívania stavby hospodárskej budovy budem považovať od roku 2016. 

Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej 

technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určujem na 60 rokov.  

 

 

POPIS PODLAŽÍ 
 

1. Nadzemné podlažie 
Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti - chliev.  

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :  
Základ hospodárskej budovy vyhotovená ako základová doska. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované                                       

z plynosilikátových tvárnic, v prevažujúcej hrúbke 0,25 m. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné hrubé. 

Stropná konštrukcia podlažia je s drevená trámová. Sedlová strecha hambálkovej konštrukcie, je pokrytá pálenými 

škridlami jednodrážkovkami. Dvere na podlaží sú drevené zvlakové, okná nie sú osadené. Podlaha v miestnosti je                   

z betónovej mazaniny. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.  

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú  žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej 

technickej hodnoty. 

 

 

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 [m2] kZP 

1. NP 2017 6,10*6,63 40,44 18/40,44=0,445 

 

 

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)  

 3.2.b murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm 1255 

4 Stropy  

 4.3 trámčekové bez podhľadu 205 

5 Krov  

 5.2 hambálkové 470 

6 Krytina strechy na krove  

 6.2.b pálené obyčajné jednodrážkové 295 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.3 vápenná hrubá omietka 145 

12 Dvere  

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

14 Podlahy  

 14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 185 
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18 Elektroinštalácia  

 18.2 len svetelná - poistkové automaty 215 

 Spolu 3490 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

 Spolu 0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

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

1. NP (3490 + 0 * 0,445)/30,1260 115,85 

 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

1. NP 2017 2 58 60 3,33 96,67 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 115,85 €/m2*40,44 m2*2,476*0,95 11 020,00 

Technická hodnota 96,67% z 11 020,00 10 653,03 

 

 

2.3.2 Plot uličný na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´P1´ 
 

Plot uličný ´P1´ v celkovej dĺžke 8,60 m bol postavený v roku 1969 - podľa odborného odhadu. Nachádza sa na hranici 

pozemkov s parc. č. 4033/136 ( verejné priestranstvo - Ul.podbrežná ) a s parc. č. 4033/80. Betónový základ je 

vyhotovený po celej dĺžke, podmurovka je taktiež betónová. Vlastné teleso plota pozostáva z oceľovej tyčoviny                      

v rámoch. Výška výplne plota je 1,03 m. V tomto oplotení sú osadené aj plotové vráta a vrátka z kovových profilov.   

 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 815 2 Oplotenie 

KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 8,60 m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 8,60 m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 8,86 m2 435 14,44 €/m 
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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:    1,96+6,64 = 8,60 m 

Pohľadová plocha výplne:    8,60*1,03 = 8,86 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,476 

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 [%] 

Plot uličný na pozemku s 

parc. č. 4033/472 v 

katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´P1´ 

1969 50 5 55 90,91 9,09 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(8,60m * 53,98 €/m + 8,86m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 249,12 €/ks + 

1ks * 129,12 €/ks) * 2,476 * 0,95 
2 282,59 

Technická hodnota 9,09 % z 2 282,59 € 207,49 

 

 

2.3.3 Plot zadný na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´P2´ 
 

Plot zadný ´P2´ v celkovej dĺžke 65,00 m bol postavený v roku 1988. Nachádza sa na hranici pozemkov s parc. č. 

4033/82 a susedných pozemku s parc. č. 4033/81, :/403. Vlastné teleso plota pozostáva z oceľových stĺpikov, okolo 

ktorých je betónový základ, a na ktoré je pripevnené drôtené-strojové pletivo. Výška výplne plota je 1,50 m.  

 

 

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 65,00 m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 

3. Výplň plotu:    

   zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 109,05 m2 380 12,61 €/m 

 

Dĺžka plotu:    53,00+12,00 = 65,00 m 

Pohľadová plocha výplne:    72,70*1,50 = 109,05 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,476 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

 

TECHNICKÝ STAV 
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Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Plot zadný na pozemku s 

parc. č. 4033/472 v 

katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´P2´ 

1988 31 9 40 77,50 22,50 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (65,00m * 5,64 €/m + 109,05m2 * 12,61 €/m2) * 2,476 * 0,95 4 096,87 

Technická hodnota 22,50 % z 4 096,87 € 921,80 

 

 

 

2.3.4 Vodovodná prípojka na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´A´ 
 

Vodovodná prípojka bola realizovaná a užíva sa od roku 1969 z oceľových rúr DN 32. Zásobuje pitnou vodou rodinný 

dom z vlastného zdroja.  

 

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.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1800/30,1260 = 59,75 €/bm 

Počet merných jednotiek:   2,50 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

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 na 

pozemku s parc. č. 4033/472 

v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´A´ 

1969 50 10 60 83,33 16,67 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 2,5 bm * 59,75 €/bm * 2,476 * 0,95 351,36 

Technická hodnota 16,67 % z 351,36 € 58,57 
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2.3.5 Vodo šachta na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´B´ 
 

Vodo-inštalačná šachta murovaná z tehál s liatinovým poklopom je umiestnená na pozemku s parc. č. 4033/472 (vo 

dvore). Bola postavená spolu s vodovodnou prípojkou a je užívaná od roku 1969. Slúži na umiestnenie elektrického 

čerpadla, spolu s výbavou a s armatúrami.   

 

 

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.b) murovaná, oceľový poklop, vrátane vybavenia 

 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   6730/30,1260 = 223,40 €/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   1,21*2,16*2,28 = 5,96 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

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 [%] 

Vodo šachta na pozemku s 

parc. č. 4033/472 v 

katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´B´ 

1969 50 10 60 83,33 16,67 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 5,96 m3 OP * 223,4 €/m3 OP * 2,476 * 0,95 3 131,87 

Technická hodnota 16,67 % z 3 131,87 € 522,08 

 

 

2.3.6 Kanalizačná prípojka na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy - ´C´ 
 

Kanalizačná prípojka - gravitačná - odvádza splaškové vody z rodinného domu do žumpy. Bola postavená a užíva sa                      

od roku 1969. 

 

 

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:   12,00 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

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 na 

pozemku s parc. č. 4033/472 

v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´C´ 

1969 50 10 60 83,33 16,67 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 12 bm * 28,38 €/bm * 2,476 * 0,95 801,07 

Technická hodnota 16,67 % z 801,07 € 133,54 

 

 

2.3.7 Žumpa na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´D´ 
 

Žumpa je vyhotovená ako betónová. Slúži na prechodné uskladnenie splaškovej vody, a užívaná je od roku 1969. 

 

 

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:   3,10*2,10*2,10 = 13,67 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

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 na pozemku s parc. č. 

4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy - ´D´ 
1969 50 10 60 83,33 16,67 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 13,67 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,476 * 0,95 3 468,84 
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Technická hodnota 16,67 % z 3 468,84 € 578,26 

 

 

2.3.8 Spevnené plochy na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´E´ 
 

Spevnená plocha - prístupových chodník - je z monolitického betónu, hr.0,10 m. Užívaná je od roku 1970.   

 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 

Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm 

 

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

Počet merných jednotiek:   19,00*0,97 = 18,43 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

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 [%] 

Spevnené plochy na 

pozemku s parc. č. 4033/472 

v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´E´ 

1970 49 11 60 81,67 18,33 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 18,43 m2 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,476 * 0,95 374,12 

Technická hodnota 18,33 % z 374,12 € 68,58 

 

 

2.3.9 Elektrická prípojka na parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy- ´F´  
 

Elektrická prípojka je vyhotovená ako trojfázová vzdušná, AlFe. Užívaná je od roku 1957.   

 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  

Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
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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:  4 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   9,56 €/bm 

Počet merných jednotiek:   12,00 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 

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 na parc. 

č. 4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy- ´F´  
1957 62 3 65 95,38 4,62 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 12 bm * (15,93 €/bm + 3 * 9,56 €/bm) * 2,476 * 0,95 1 259,18 

Technická hodnota 4,62 % z 1 259,18 € 58,17 

 

 

2.4 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Rodinný dom so súp. č. 521 ma pozemku s parc. č. 4033/472                      

v katastrálnom území Bátorove Kosihy  
67 982,24 25 153,43 

Garáž na pozemku s parc. č. 4033/472 v kat. ú. Bátorove Kosihy 10 473,36 2 793,25 

Hospodárska budova na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy  
11 020,00 10 653,03 

Ploty   

Plot uličný na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´P1´ 
2 282,59 207,49 

Plot zadný na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´P2´ 
4 096,87 921,80 

Celkom za Ploty 6 379,46 1 129,29 

Vonkajšie úpravy   

Vodovodná prípojka na pozemku s parc. č. 4033/472  

v katastrálnom území Bátorove Kosihy - ´A´ 
351,36 58,57 

Vodo šachta na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy - ´B´ 
3 131,87 522,08 

Kanalizačná prípojka na pozemku s parc. č. 4033/472  

v katastrálnom území Bátorove Kosihy - ´C´ 
801,07 133,54 

Žumpa na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy - ´D´ 
3 468,84 578,26 

Spevnené plochy na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom 

území Bátorove Kosihy - ´E´ 
374,12 68,58 

Elektrická prípojka na parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy- ´F´  
1 259,18 58,17 

Celkom za Vonkajšie úpravy 9 386,44 1 419,20 

Celkom: 105 241,50 41 148,20 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE 

 

3.1.1.1.a/ Analýza polohy nehnuteľnosti  : 
Rodinný dom so súp. č. 521 s príslušenstvom nachádza v obci Bátorove Kosihy, na pozemku s parc. č. 4033/472, v kat. 

ú. Kolárovo, okres Komárno (vzdialenosť od centra obce je 1,77 km, od okresného mesta Komárno je cca 23 km). 

Rodinný dom je samostatne stojací objekt - dom, s dvorom a priemerným dispozičným riešením. Nachádza medzi 

stavbami rodinných domov so štandardným vybavením, v obci s počtom obyvateľov do 5000, mimo obchodného centra 

a hlavných ulíc obce, v obytnej okrajovej časti. Je prístupný z verejného priestranstva s parc. č. 4033/136 - pozemok je 

evidovaný na liste vlastníctva č. 2040 vo vlastníctve Obce Bátorove Kosihy. 

V čase vykonania posudku dopyt po obdobných nehnuteľnostiach ako sú ohodnocované nehnuteľnosti v danej lokalite 

je výrazne nižší v porovnaní s ponukou. Súčasný technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku stavby; nevyžadujú 

opravu, ale vykonať bežnú údržbu. Prevládajúca zástavba v okolí je na bývanie - rodinné domy. Pracovné príležitosti sú 

obmedzené, nezamestnanosť je do 10% (8%). Príslušenstvo nehnuteľnosti je nevhodné, s dopadom na jej cenu menej 

ako 20%; typ nehnuteľnosti je veľmi priaznivý - samostatne stojací dom, s dvorom. Z priľahlých pozemkov 

nehnuteľností je  možnosť napojenia na inžinierske siete : verejný vodovod, plynovod, rozvod elektriny, telefón. 

Komunikačný systém v okolí rodinného domu : autobus. Pred budovou rodinného domu je možnosť parkovania na 

okraji miestnej komunikácie a v zelenom páse. Terén je rovinatý. Hustota obyvateľstva je priemerná v mieste stavby. 

Orientácia nehnuteľnosti rodinného domu (hlavných miestností) je čiastočne vhodné - čiastočne nevhodné. 

Konfigurácia terénu je rovinatý.  

Obec Bátorove Kosihy je obec s počtom obyvateľov do 5000, nachádza sa tu základná sieť obchodov; základná škola, 

lekáreň; kultúrne stredisko, športové zariadenia, reštaurácie; obecný úrad, pošta a banka. Prírodná lokalita                                 

v bezprostrednom okolí stavby je park vo vzdialenosti do 1000 m. V bezprostrednom okolí budovy rodinného domu 

životné prostredie je rušené len bežným hlukom a prachom od dopravy. Ochranné pásma v tesnej blízkosti 

nehnuteľností sa nenachádzajú. Platný smerný územný plán obce neuvažuje so zmenou územia. Možnosť ďalšieho 

rozšírenia je menej ako trojnásobok súčasnej zástavby. Nehnuteľnosti sú bez výnosu.  

 

3.1.1.1.b/ Analýza využitia nehnuteľností : 
Nehnuteľnosť - rodinný dom so súpisným číslom 521 s príslušenstvom je užívaný na účel, za ktorým bol aj postavený, 

t.j. výlučne na bývanie. Svojim dispozičným riešením, veľkosťou podlahovej a zastavenej plochy, veľkosťou okolitého 

pozemku, ako aj účelom, pre ktorý bol povolený rodinný dom, je predurčený na celoročné bývanie. Je to nehnuteľnosť 

bez výnosu, ako i ďalšie budovy garáže a hospodárskej budovy. Boli nadobudnuté prevodom a vlastnou investíciou.  

 

3.1.1.1.c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Na základe výpisu z listu vlastníctva č. 130 zo dňa 04.05.2017 na nehnuteľnostiach tvoriacich predmet znaleckého 

posudku nie je zriadená taká ťarcha, ktorá by obmedzovala užívanie nehnuteľností. Je ale zriadené : 

-  Vklad záložného práva V-4058/2014 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 

00151653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, č. zmluvy: 5062155051 na pozemky parc. 'C' č. 4033/82, 

4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472.   

-  Exekučný príkaz EX 1071/2009 zo dňa 2.2.2016, Z-551/16 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava na pozemky parc. 'C' č. 4033/82, 

4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. B ihary nar. 

18.1.1981.(Exekútorský úrad Trnava- súdny exekútor JUDr. Ladislav Bango)  

-  Exekučný príkaz EX 27318/12 zo dňa 18.11.2016, Z-6235/16 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava V , IČO: 35724803, na pozemky parc.reg. 

'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka 

Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.)   

-  Exekučný príkaz EX 10346/17 zo dňa 16.06.2017, Z-3840/17zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava II, IČO: 35815256, na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc.reg. 'C' č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. 

Rudolf Krutý, PhD.)  

-  Exekučný príkaz EX 859/2015 zo dňa 26.02.2018, Z-1414/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta, Hodská 373/38, 924 41 Galanta, IČO: 35 937 

874, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na p.č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Senica- súdny exekútor JUDr. Pavel 

Šajánek)  
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-  Exekučný príkaz EX 1376/2016 zo dňa 26.02.2018, Z-1415/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta, kpt. Nálepku 727/13, 924 41 Galanta, IČO: 35 

937 874, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na p.č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981. (Exekútorský úrad Senica- súdny exekútor JUDr. Pavel 

Šajánek)         

-  Exekučný príkaz EX 10252/17 zo dňa 9.5.2018, Z-2614/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava II, IČO: 35815256, na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc.reg. 'C' č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. 

Rudolf Krutý, PhD.)  

-  Exekučný príkaz EX 245/12 zo dňa 28.11.2018, Z-6156/2018 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Obec Bernolákovo, IČO: 00304662, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo na pozemky parc. 'C' č. 4033/82, 

4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 

18.1.1981. ( Exekútroský úrad Senec, Mgr. Andrej Semela - súdny exekútor )  

-  Exekučný príkaz EX 27696/18 (pôv. EX 6228/17 zo dňa 24.1.2018, Z-774/18), Z-6348/18 zriadením exekučného 

záložného práva v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472, na podiel 1/4 

vlastníka Bihary Miloš, r. Bihary nar. 09.03.1990. (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny 

exekútor) -49/2018 

V danej lokalite neboli zistené žiadne iné riziká spojené s užívaním nehnuteľností.   

 

 

Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie : 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s " Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností a stavieb ", vydanej ÚSI ŽU v Žiline.   

Rodinný dom so súpisným číslom 521 na pozemku s parc. č. 4033/472 s príslušenstvom sa nachádza v obci Bátorove 

Kosihy, v obytnej okrajovej zóne obce, v obytnej polohe, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením,                         

z hľadiska účelu užívania v dobrej polohe. Dopyt po obdobných nehnuteľnostiach v mieste a čase vykonania posudku je 

výrazne nižší v porovnaní s ponukou. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti, kvalitu 

použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným 

koeficientom polohovej diferenciácie (predajnosti) vo výške 0,25. 

 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,25 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,250 + 0,500) 0,750 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,500 

III. trieda Priemerný koeficient 0,250 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,138 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,250 - 0,225) 0,025 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne nižší V. 0,025 13 0,33 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji obce IV. 0,138 30 4,14 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,250 8 2,00 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 0,750 7 5,25 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 
znižujúce cenu nehnuteľnosti - nevhodné príslušenstvo (chlievy, 

maštale a pod.) 
IV. 0,138 6 0,83 

6 Typ nehnuteľnosti     
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priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s 

predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným 

riešením. 
III. 0,250 10 2,50 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 

nezamestnanosť do 10 % 
II. 0,500 9 4,50 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 0,500 6 3,00 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 

nevhodná 
III. 0,250 5 1,25 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 0,750 6 4,50 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do 

žumpy 
III. 0,250 7 1,75 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, alebo autobus IV. 0,138 7 0,97 

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

kultúra) 
    

 
obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, 

reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 
IV. 0,138 10 1,38 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,250 8 2,00 

15 Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,500 9 4,50 

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

 bez zmeny III. 0,250 8 2,00 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej 

zástavby 
IV. 0,138 7 0,97 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,025 4 0,10 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,250 20 5,00 

 Spolu   180 46,96 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 46,96/ 180 0,261 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 41 148,20 € * 0,261 10 739,68 € 

 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 

POPIS 
 

Pozemky s parc. č. 4033/82 a parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy, sú vedené na liste vlastníctva č. 

130 ako záhrady resp. zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 675 a 405 m2. Pozemky ležia v zastavanom území obce 

Bátorove Kosihy, ktorá má počet obyvateľov do 5000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v obytnej 
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okrajovej časti. Sú rovinatého charakteru, prístup je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na všetky 

rozvody inžinierskych sietí. Na pozemku s parc. č. 4033/472 sa nachádza stavba rodinného domu so súpisným číslom 

521, ako ďalšia garáž a hospodárska budova. Nie sú známe žiadne negatívne účinky okolia, ktoré by mohli upravovať 

všeobecnú cenu pozemkov. Vzhľadom na polohu pozemkov,  záujem o kúpu okolitých pozemkov, sa jedná o pozemky 

so zvýšeným záujmom o kúpu.     

 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu výmera 

[m2] 
Podiel Výmera [m2] 

4033/82 záhrada 675 675,00 1/1 675,00 

4033/472 zastavané plochy a nádvoria 405 405,00 1/1 405,00 

Spolu výmera       1 080,00 

 

Obec:     Dulovce 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 

 

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 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, 

doprava do mesta ešte vyhovujúca 
0,85 

kF 
koeficient funkčného využitia 

územia 
3. plochy obytných území (obytná poloha) 1,20 

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 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, 

sadové úpravy pozemku a pod.) 
1,30 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 0,85 * 1,20 * 1,30 * 1,30 * 1,00 1,5514 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,5514 5,15 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 080,00 m2 * 5,15 €/m2 5 562,00 € 

 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 4033/82 675,00 m2 * 5,15 €/m2 * 1 / 1 3 476,25 

parcela č. 4033/472 405,00 m2 * 5,15 €/m2 * 1 / 1 2 085,75 

Spolu  5 562,00 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 

 

Úlohou znalca bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností rodinného domu so súp. č. 521 a jeho príslušenstva 

na pozemku s parc. č. 4033/742, pozemkov s parc. č. 4033/82 a parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno. 

 

2. PREHĽAD 

Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami 
 

Názov 
Stavby Pozemky 

Polohová 

diferenciácia 
Kombinovaná 

metóda 
Porovnávacia 

metóda 
Polohová 

diferenciácia 
Výnosová 

metóda 
Porovnávacia 

metóda 
Všetky stavby a 

pozemky 
10 739,68 - - 5 562,00 - - 

 

 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom so súp. č. 521 ma pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území 

Bátorove Kosihy  
6 565,05 

Garáž na pozemku s parc. č. 4033/472 v kat. ú. Bátorove Kosihy 729,04 

Hospodárska budova na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy  
2 780,44 

Ploty  

Plot uličný na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy - ´P1´ 54,15 

Plot zadný na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy - ´P2´ 240,59 

Spolu za Ploty 294,74 

Vonkajšie úpravy  

Vodovodná prípojka na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´A´ 
15,29 

Vodo šachta na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy - ´B´ 136,26 

Kanalizačná prípojka na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove 

Kosihy - ´C´ 
34,85 

Žumpa na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy - ´D´ 150,93 

Spevnené plochy na pozemku s parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy 

- ´E´ 
17,90 

Elektrická prípojka na parc. č. 4033/472 v katastrálnom území Bátorove Kosihy- ´F´  15,18 

Spolu za Vonkajšie úpravy 370,41 

Spolu stavby 10 739,68 

Pozemky  

 zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 4033/82 (675  m2) 3 476,25 

 zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 4033/472 (405  m2) 2 085,75 

Spolu pozemky (1 080,00 m2) 5 562,00 

Všeobecná hodnota celkom 16 301,68 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 16 300,00 

 

Slovom: Šestnásťtisíctristo Eur 
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4. MIMORIADNE RIZIKÁ 

 

Je zriadené : 

-  Vklad záložného práva V-4058/2014 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 

00151653 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom, č. zmluvy: 5062155051 na pozemky parc. 'C' č. 4033/82, 

4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472.   

-  Exekučný príkaz EX 1071/2009 zo dňa 2.2.2016, Z-551/16 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava na pozemky parc. 'C' č. 4033/82, 

4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 

18.1.1981.(Exekútorský úrad Trnava- súdny exekútor JUDr. Ladislav Bango)  

-  Exekučný príkaz EX 27318/12 zo dňa 18.11.2016, Z-6235/16 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava V , IČO: 35724803, na pozemky parc.reg. 

'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka 

Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.)   

-  Exekučný príkaz EX 10346/17 zo dňa 16.06.2017, Z-3840/17zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava II, IČO: 35815256, na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc.reg. 'C' č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. 

Rudolf Krutý, PhD.)  

-  Exekučný príkaz EX 859/2015 zo dňa 26.02.2018, Z-1414/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta, Hodská 373/38, 924 41 Galanta, IČO: 35 937 

874, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na p.č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Senica- súdny exekútor JUDr. Pavel 

Šajánek)  

-  Exekučný príkaz EX 1376/2016 zo dňa 26.02.2018, Z-1415/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta, kpt. Nálepku 727/13, 924 41 Galanta, IČO: 35 

937 874, na pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na p.č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981. (Exekútorský úrad Senica- súdny exekútor JUDr. Pavel 

Šajánek)         

-  Exekučný príkaz EX 10252/17 zo dňa 9.5.2018, Z-2614/18 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava II, IČO: 35815256, na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na stavbu: rodinný dom so súp. č. 521 na parc.reg. 'C' č. 4033/472 na 

podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 18.1.1981.(Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. 

Rudolf Krutý, PhD.)  

-  Exekučný príkaz EX 245/12 zo dňa 28.11.2018, Z-6156/2018 zriadením exekučného záložného práva v prospech 

oprávneného Obec Bernolákovo, IČO: 00304662, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo na pozemky parc. 'C' č. 4033/82, 

4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472 na podiel 1/4 vlastníka Bihary Karol, r. Bihary nar. 

18.1.1981. ( Exekútroský úrad Senec, Mgr. Andrej Semela - súdny exekútor )  

-  Exekučný príkaz EX 27696/18 (pôv. EX 6228/17 zo dňa 24.1.2018, Z-774/18), Z-6348/18 zriadením exekučného 

záložného práva v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 na 

pozemky parc.reg. 'C' č. 4033/82, 4033/472, a na rodinný dom so súp. č. 521 na parc. 'C' č. 4033/472, na podiel 1/4 

vlastníka Bihary Miloš, r. Bihary nar. 09.03.1990. (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny 

exekútor) -49/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kolárove dňa 13.03.2019 Ing. Imrich Mészáros 
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  2. Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 130, zo dňa 13.03.2019, pre katastrálne územie Bátorove  

      Kosihy,  obec  Bátorove Kosihy,  okres  Komárno,  vytvorený  cez  katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a  

      katastra Slovenskej republiky                                                                                                                          (str. č. 27,28) 

  3. Informatívna kópia z mapy, na parcelu 4033/472, zo dňa 13.03.2019, pre katastrálne územie Bátorove Kosihy, obec  
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      Slovenskej republiky                                                                                                                                           (str. č. 29) 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

  

 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty 

nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912281. 

Znalecký posudok je v denníka zapísaný v denníku pod číslom 12/2019. 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


