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I. ÚVOD POSUDKU

1. Úloha znalca:
Stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov v  registra "E" , zapísaných na LV č.1418, parc.č. 1833, 
2205, 2206 – orná pôda v 1/2 , na LVč. 1739 parc.č. 1991, 1992 – orná pôda v 1/1 v k.ú. 
Tomášikovo, okres Galanta, a na LV č. 2255, parc.č. 961/3 – záhrada v 5/18 v k.ú. Jahodná, 
okres Dunajská Streda.

2. Účel znaleckého posudku: pre účely dobrovoľnej dražby realizovanej spoločnosťou 
Dupos dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č.17, 917 01 Trnava.

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný : 19.06.2018

4. Dátum, ku ktorému sa pozemky ohodnocujú: 12.06.2018

5. Podklady na vypracovanie posudku :        
a) podklady dodané zadávateľom :  
Objednávka znaleckého posudku     

b) podklady získané znalcom :  
Výpis  z  listu  vlastníctva  č.1418  a  1739  k.ú.  Tomášikovo   z  10.06.2019,  vytvorený  cez
katastrálny portál.
Výpis z listu vlastníctva č.2255 k.ú. Jahodná  z 10.06.2019, vytvorený cez katastrálny portál.
Informatívna kópia z mapy na pozemky z 10.06.2019, vytvorená cez katastrálny portál.
Ortofotomapa, BPEJ, NPEC - VUPOP, Bratislava, GEODIS
Územný plán obce Tomášikovo a Jahodná, internet.
Výsledku šetrenia znalca, informácie zadávateľa.
Fotodokumentácia

6. Použité právne predpisy a literatúra:
Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z.).
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 254/2010 Z.z. a vyhláška 
č. 213/2017 Z.z.).
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, 
náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v 
znení neskorších predpisov. (vyhláška č. 400/2006 Z. z., vyhláška č. 565/2008 Z. z., 
vyhláška č. 34/2009 Z. z. vyhláška č. 524/2009 Z. z. a vyhláška č. 218/2018 Z.z.)
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (zákon č. 212/2018 Z.z.).
Vyhláška 74/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov.
D.Majdúch, Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, STU Bratislava 2006.
Zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/491/
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov.

Podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. v platnom znení:

Všeobecná hodnota (VŠH)
Všeobecná  hodnota  je  výsledná  objektivizovaná  hodnota  nehnuteľností  a  stavieb,  ktorá  je
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali
dosiahnuť  na  trhu  v podmienkach  voľnej  súťaže,  pri  poctivom  predaji,  keď  kupujúci  aj
predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena
nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Výnosová hodnota (VH)
Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z 
využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou. 

Všeobecnú hodnotu pozemku (VŠHPOZ) možno stanoviť:
- porovnávacou metódou
- výnosovou metódou
- metódou polohovej diferenciácie
 
 Pozemky polohovou diferenciáciou:
Poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného územia obcí
kde
VŠHpoz - všeobecná hodnota pozemku, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu
                            VŠHPOZ = M . VŠMJ  (€)
kde
M - výmera pozemku v m2

VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2      

Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa stanoví podľa vzťahu
                              
                                VŠHMJ = VHMJ . kPD  (€/m2)
VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote
pozemku druhu orná pôda, podľa osobitného zákona v závislosti od katastrálneho územia a
okresu             
kPD  -  koeficient  polohovej  diferenciácie,  ktorý  zohľadňuje  produkčnú  schopnosť
poľnohospodárskej pôdy, špecifiká polohy, trh s poľnohospodárskou pôdou v danom mieste a
čase, technické úpravy 
na poľnohospodárskej pôde, enviromentálne funkcie a iné špecifické faktory.

kPD = kS * kP * kN * kT * kE * kZ * kR

 kS - koeficient vyjadrujúci produkčnú schopnosť poľnohospodárskej pôdy podľa skupiny kvality
 kP  - koeficient vyjadrujúci polohu poľnohospodárskej pôdy 
 kN - koeficient vyjadrujúci trh s poľnohospodárskou pôdou
 kV  - koeficient vyjadrujúci využiteľnosť poľnohospodárskej pôdy 
 kE  -  koeficient vyjadrujúci environmentálne funkcie
kZ -  koeficient zvyšujúcich faktorov

Pri závadách viaznucich na pozemku sa hodnota koeficientu redukujúcich faktorov stanoví s 
ohľadom na predpokladanú hodnotu závady.
Druh pozemku registra E – KN nie je záväzný. Záväzný je druh pozemku registra C – KN.

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Neboli vznesené.
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II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
a) Výber použitej metódy:
Vyhláška MS SR č.254/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej  hodnoty  majetku  v  platnom  znení.  Použitá  je  metóda  polohovej  diferenciácie,
nakoľko znalec nemá k dispozícií dostatočne preskúmateľné doklady  od prevodov a prechodov
pozemkov v danom mieste a čase pre stanovenie všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou.
Na použitie výnosovej metódy  a porovnávacej metódy neboli k dispozícii relevantné údaje.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :        
LIST VLASTNÍCTVA  č.1418 , k.ú. Tomášov
Parcely registra E evidované na mape určeného operátu
A. Majetková podstata:    
Parcely
parc.č.1833 - orná pôda o výmere                                     8941  m2

parc.č.2205 - orná pôda o výmere                                  10056  m2

parc.č.2206 - orná pôda o výmere                                    7977  m2

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:    
Viď.prílohy                                                                  v podiele 1/2

 
C. Ťarchy:    
Viď.prílohy

Iné údaje:
Viď.prílohy

LIST VLASTNÍCTVA  č.1739 , k.ú. Tomášov
Parcely registra E evidované na mape určeného operátu
A. Majetková podstata:    
Parcely
parc.č.1991 - orná pôda o výmere                                     4158  m2

parc.č.1992 - orná pôda o výmere                                     4809  m2

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:    
Viď.prílohy                                                                  v podiele 1/1

 
C. Ťarchy:    
Viď.prílohy

Iné údaje:
Viď.prílohy

LIST VLASTNÍCTVA  č.2255 , k.ú. Jahodná
Parcely registra E evidované na mape určeného operátu
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A. Majetková podstata:    
Parcely
parc.č.961/3 o výmere                                     2374  m2

B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:    
Viď.prílohy                                                                  v podiele 5/18

 
C. Ťarchy:    
Viď.prílohy

Iné údaje:
Viď.prílohy

c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 12.06.2018

d) Porovnanie právnej dokumentácie so skutočným stavom :  
Dokumentácia je v súlade so skutočnosťou.

e) Údaje katastra nehnuteľností:
Pozemky registra E.

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov, ktoré sú predmetom ohodnotenia 
LV č. 1418 pozemok reg.E parc.č: 1833, 2205, 2206 v 1/2
LV č. 1739 pozemok reg.E parc.č.: 1991, 1992            v 1/1
Okres: Galanta
Obec: Tomášikovo
Katastrálne územie: Tomášikovo

LV č. 2255 pozemok reg.E parc.č.: 961/3                 v 5/18
Okres: Dunajská Streda
Obec: Jahodná
Katastrálne územie: Jahodná

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia :
Neboli zistené.

2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

a) Analýza polohy nehnuteľností
Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Tomášikovo a Jahodná, mimo zastavaného územia obce. Su to
parcely  registra  E  –  KN,  ich  presná  identifikácia  v teréne  je  obtiažna  bez  geodetického
zamerania.

b) Analýza využitia nehnuteľností
Podľa druhu pozemku.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou
Neboli zistené

d) Analýza poľnohospodárskych pozemkov podľa BPEJ:
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Pozemky sú podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave zaradené do
skupiny pozemkov s bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou. 

0002002 – veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný klimatický región, hlavnú pôdnu jednotku tvoria
FMmc –  fluvizeme  typické,  karbonátové,  stredne  ťažké  pôdy  (hlinité),  hlboké  pôdy  (60  cm
a viac),  bez skeletu (obsah skeletu do hľbky 0,60 m pod 10 %),  expozícia rovina s kódom
svahovitosti  -  rovina  bez prejavu plošnej  vodnej  erózie  00-10 a rovina s možnosťou prejavu
plošnej vodnej erózie 10-30.
Patria do 2. skupiny kvality.

0003003 –  FMmc – fluvizeme typické, karbonátové, ťažké pôdy (ílovitohlinité)
Patria do 3. skupiny kvality.

0014062 – veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný klimatický región, hlavnú pôdnu jednotku tvoria FM
– fluvizeme (typ.) stredne ťažké pôdy (hlinité), stredne hlboké pôdy (30-60 cm), stredne až silne
skeletovité,  expozícia rovina s kódom svahovitosti - rovina  bez prejavu plošnej vodnej erózie
00-10 a rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie 10-30.
Patria do 6. skupiny kvality.

Fluvizeme,  vstarších  klasifikáciách  nivné  pôdy,  sú  pôdnym  typom,  ktorý  sa  vyskytuje  len
v nivách vodných tokov, ktoré sú alebo denedávna boli ovplyvňované záplavami a výrazným
kolísaním hladiny podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont.

2.1 POZEMKY

2.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

2.1.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

2.1.1.1.1 Identifikácia pozemku:  orná pôda

POPIS

Pozemky registra  C - KN, mimo zastavaného územia obce, poľnohospodársky využívané.
V registri C - KN sú súčasťou parc. č. 1604/1, 2202/20, 2191 - orná pôda.

Parcela Druh pozemku Vzorec
Spolu

výmera
[m2]

Podiel
Výmera
podielu

[m2]
1833 orná pôda 8941 8941,00 1/2 4470,50

2205 orná pôda 10056 10056,00 1/2 5028,00

2206 orná pôda 7977 7977,00 1/2 3988,50
Spolu 
výmera  

26
974,00

13
487,00

Kataster: Tomášikovo
Cena na m2: 0,8720 €
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Názov koeficientu Hodnota koeficientu
KS-Produkčná schopnosť pozemku- pôda vysoko produkčná  (2 a 3.skupina 
kvality pôdy podľa BPEJ 0002002, 0003003)

1,70

KP-Poloha pozemku- rovinatý terén s možnosťou plošnej vodnej erózie 1,00

KN-Trh s pôdou-požiadavky sú v rovnováhe s ponukou 0,90
KV-Využiteľnosť poľnohospodárskej pôdy- pôda využiteľná a využívaná na 
poľnohospodársku výrobu

1,40

KE-Environmentálne funkcie-využívanie poľnohospodárskej pôdy bez 
degradácie vlastností

1,00

KZ-Zvyšujúce faktory –  veľkosť pozemku 1,10

KR-Redukujúce faktory – prístup cez iné pozemky, viac vlastníkov 0,40

VŠEOBECNÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,70 * 1,00 * 0,90 * 1,40 * 1,00 * 
1,10 * 0,40

0,9425

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 0,8720 €/m2 * 
0,9425

0,8218 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku v 
celosti

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 26 974,00 m2 * 
0,8218 €/m2 22 167,23 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

Názov
Všeobecná hodnota
pozemku v celosti

[€]

Spoluvlastníck
y podiel

Všeobecná hodnota
podielu na pozemku

[€]
parcela č. 1833 7 347,71 1/2 3 673,86

parcela č. 2205 8 264,02 1/2 4 132,01

parcela č. 2206 6 555,50 1/2 3 277,75

Spolu 22 167,23 11 083,62

2.1.1.1.2 Identifikácia pozemku:  orná pôda

POPIS

Parceay registra  C - KN, mimo zastavaného územia obce, poľnohospodársky využívaná.
V registri C - KN sú súčasťou parc.č. 1955, 1954 - orná pôda v lokalite „Bikše“.

Parcela Druh pozemku Vzorec
Spolu

výmera
[m2]

Podiel Výmera
[m2]

1991 orná pôda 4158 4158,00 1/1 4158,00

1992 orná pôda 4809 4809,00 1/1 4809,00
Spolu 
výmera  8 967,00

Kataster: Tomášikovo
Cena na m2: 0,8720 €

Názov koeficientu Hodnota koeficientu
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KS-Produkčná schopnosť pozemku- pôda vysoko produkčná  (3.skupina kvality 
pôdy podľa BPEJ 0003003 ) a stredne produkčná (6.skupina , BPEJ 0001001) 1,60

KP-Poloha pozemku- rovinatý terén s možnosťou plošnej vodnej erózie 1,00

KN-Trh s pôdou-požiadavky sú v rovnováhe s ponukou 0,90
KV-Využiteľnosť poľnohospodárskej pôdy- pôda využiteľná a využívaná na 
poľnohospodársku výrobu 1,40

KE-Environmentálne funkcie-využívanie poľnohospodárskej pôdy bez 
degradácie vlastností 1,00

KZ-Zvyšujúce faktory –  veľkosť pozemku, jeden vlastník 1,20

KR-Redukujúce faktory – prístup cez iné pozemky 0,40

VŠEOBECNÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie
kPD = 1,60 * 1,00 * 0,90 * 1,40 * 1,00 * 
1,20 * 0,40 0,9677

Jednotková hodnota pozemku
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 0,8720 €/m2 * 
0,9677 0,8438 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 8 967,00 m2 * 
0,8438 €/m2 7 566,35 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

Názov
Všeobecná hodnota
pozemku v celosti

[€]
parcela č. 1991 3 508,52

parcela č. 1992 4 057,83

Spolu 7 566,35

2.1.1.1.3 Identifikácia pozemku:  záhrada

POPIS

Parcela registra  E - KN, mimo zastavaného územia obce. V registri C - KN je súčasťou parc.č. 
961/3 - záhrada.
Poľnohospodársky využívaná pri lokalite „Nový Majer“.

Parcela Druh pozemku Vzorec
Spolu

výmera
[m2]

Podiel
Výmera
podielu

[m2]
961/3 záhrada 2374 2374,00 5/18 659,44

Kataster: Jahodná
Cena na m2: 0,7260 €

Názov koeficientu Hodnota koeficientu
KS-Produkčná schopnosť pozemku- pôda stredne produkčná  6.skupina kvality 
pôdy podľa BPEJ 0014062) 1,40

KP-Poloha pozemku- rovinatý terén s možnosťou plošnej vodnej erózie 1,00

KN-Trh s pôdou-požiadavky sú v rovnováhe s ponukou 0,90
KV-Využiteľnosť poľnohospodárskej pôdy- pôda využiteľná a využívaná na 
poľnohospodársku výrobu 1,40

KE-Environmentálne funkcie-využívanie poľnohospodárskej pôdy bez 
degradácie vlastností 1,00
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KZ-Zvyšujúce faktory –   pri zastavanej ploche 2,00
KR-Redukujúce faktory – dvaja vlastníci, prístup cez iné pozemky po 
nespevnenej ceste

0,70

VŠEOBECNÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,40 * 1,00 * 0,90 * 1,40 * 1,00 * 
2,00 * 0,70

2,4696

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 0,7260 €/m2 * 
2,4696

1,7929 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku v 
celosti

VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 2 374,00 m2 * 
1,7929 €/m2 4 256,34 €

Všeobecná hodnota podielu 
pozemku

VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 5/18 * 4 256,34
€

1 182,32 €

III. ZÁVER

1. OTÁZKY ZADÁVATEĽA
Stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov registra E-KN , zapísaných na LV č.1418, parc.č.: 1833,
2205, 2206 – orná pôda a na LV č. 1739, parc.č.: 1991 a 1992 - orná pôda v k.ú. Tomášikovo,
okres Galanta, a na LV č. 225, parc.č. 961/3 - záhrada v k.ú. Jahodná, okres Dunajská Streda pre
účel dobrovoľnej dražby realizovanej spoločnosťou Dupos dražobná spol. s r.o., Trnava..

2. ODPOVEDE NA OTÁZKY 
Pozemky sú bez závad.
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie spoluvlastníckeho podielu: 19 832,29 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov
Všeobecná

hodnota celej
časti [€]

Spolu
vl.

podiel

Všeobecná hodnota
spoluvlastníckeho

podielu [€]
Pozemky

 orná pôda - parc. č. 1833 (4 470,5  m2) 7 347,71 1/2 3 673,86

 orná pôda - parc. č. 2205 (5 028  m2) 8 264,02 1/2 4 132,01

 orná pôda - parc. č. 2206 (3 988,5  m2) 6 555,50 1/2 3 277,75

 orná pôda - parc. č. 1991 (4 158  m2) 3 508,52 1/1 3 508,52

 orná pôda - parc. č. 1992 (4 809  m2) 4 057,83 1/1 4 057,83

 záhrada - parc. č. 961/3 (659,44  m2) 4 256,34 5/18 1 182,32

Spolu VŠH 19 832,29
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Znalec: Ing. Ivan Cebro                                                                              číslo posudku: 21 / 2019

Zaokrúhlená VŠH spolu 19 800,00

Všeobecná hodnota  pozemkov je spolu:  19 800,00 €
Slovom: Devätnásťtisícosemsto Eur

V Pezinku   dňa 19.6.2019 Ing. Ivan Cebro

IV. PRÍLOHY
Objednávka znaleckého posudku     
Výpis  z  listu  vlastníctva  č.1418  a  1739  k.ú.  Tomášikovo   z  10.06.2019,  vytvorený  cez
katastrálny portál.
Výpis z listu vlastníctva č.2255 k.ú. Jahodná  z 10.06.2019, vytvorený cez katastrálny portál.
Informatívna kópia z mapy na pozemky z 10.06.2019, vytvorená cez katastrálny portál.
Ortofotomapa, BPEJ, NPEC - VUPOP, Bratislava, GEODIS.
Fotodokumentácia
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Znalec: Ing. Ivan Cebro                                                                              číslo posudku: 21 / 2019

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
                                                                          
Znalecký  posudok  som  vypracoval  ako  znalec  zapísaný  v  zozname  znalcov,  tlmočníkov
a prekladateľov,  ktorý  vedie  Ministerstvo  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  v  odbore
Poľnohospodárstvo, odvetviach Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, Rastlinná produkcia
(všeobecná  aj  špeciálna),  Spracovanie  poľnohospodárskych  produktov-vinárstvo  a
vinohradníctvo, pod evidenčným číslo znalca 910396.

Znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 21/2019.

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