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 I. ÚVOD 

 
 1. Úloha znalca:  :  
Podľa  objednávky zo dňa 19.12.2019  je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu :Veľkosklad zeleniny   
súp. č. 831 s príslušenstvom na parc.č. 4040/19  zapísané na LV č. 2816 a pozemky parc.reg. C  č. 4040/19  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6853 m2,parc. reg. E č. 5369/6   orná pôda  o výmere 289 m2   zapísané na 
LV č. 6760 nachádzajúce sa na ul. Továrenská 831/11,  k.ú. Stará  Ľubovňa   obec Stará Ľubovňa .    
 
2. Účel znaleckého posudku:  za účelom výkonu dobrovoľnej dražby podľa zák.č. 527/2002 Z.z. o 
dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov   
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok/ rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu/:  
3.1.2020 o 10:00   hod. 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 2.2.2020 
5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :   

-  Písomná objednávka   zo dňa 19.12.2019 
 - Stavebné povolenia   č.j. 432/86  zo dňa 3.6.1986 vydal MNV ,odbor výstavby v Starej Ľubovni  
-  Pôdorys , rezy  ohodnocovanej  budovy        
 
5.2 Získané znalcom :  
- Výpis z katastra nehnuteľnosti z listu vlastníctva č. 2816, k.ú. Stará Ľubovňa   vytvorené cez katastrálny portál 
zo dňa 2.1.2020 
- Výpis z katastra nehnuteľnosti z listu vlastníctva č. 6760  k.ú. Stará Ľubovňa   vytvorené cez katastrálny portál 
zo dňa  2.1.2020 
- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Stará Ľubovňa , vytvorené dňa 2.1.2020  vytvorené cez katastrálny portál 
- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Stará Ľubovňa , vytvorené dňa 2.2.2020  vytvorené cez katastrálny portál 
- Obhliadka a zameranie ohodnocovanej nehnuteľnosti zo dňa 3.1.2020 
- Fotodokumentácia vykonaná pri obhliadke 3.1.2020 
 

6. Použité právne predpisy a literatúra: 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty v platnom znení.   

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

zákonov v znení neskorších predpisov.  

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

 Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

 Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 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) 

 Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných 
objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa 
použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov). 

 Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 

 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 Zákon č. 527/2002 Z. z.Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

323/1992 Zb. o   notároch a notárskej činnosti (Notársky 

                           poriadok) v znení neskorších predpisov 
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
 
a)  Definície pojmov 
 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá  je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v 
podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 
Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu 
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.  
Technická hodnota stavieb (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu 
výške opotrebovania. 
b)  Definície použitých postupov 
 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike 
výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne 
je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrťrok 2019. 
 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou  metódou. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 

 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor 
aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný 
priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti 
porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),  

 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je 
založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb 
sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia 
alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s 
následným predajom), 

 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu 
polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). 

 
                       Pri ohodnotení bola  použitá  metóda polohovej diferenciácie. Pre  porovnávaciu a   
kombinovanú metódu neboli  poskytnuté   dostatočné podklady .  

 

     8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
              nie sú 
 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

a) Výber použitej metódy: 
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Metóda polohovej diferenciácie 
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Metóda vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 
 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou  

    a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 
 
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné 
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých 
polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé 
polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
 
Kombinovaná metóda 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah: 

         
kde  
HV   –  výnosová hodnota stavieb [€], 
TH   –  technická hodnota stavieb [€], 
a   –  váha výnosovej hodnoty [–], 
b   –  váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–]. 
 
Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z  pozemkov. V prípadoch, keď sa výnosová 
hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla platí: a = b = 1.  
V ostatných prípadoch platí: a > b. 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHS = M . VŠHMJ   [€] 
kde 
M   - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, 
kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.  
Hlavné faktory porovnávania:  
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností 
trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a 
pod).   
 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
1.Výpis z katastra nehnuteľnosti, list vlastníctva  č. 6760 
 vytvorený cez katastrálny portál zo dňa  2.1.2020,  katastrálne územie Star Ľubovňa , okres Stará Ľubovňa .    
 

 A. Majetková podstata: 
Parcely registra C  evidované na  katastr. mape  :   
4040/19   vo výmere   6853  m2 zastavané plochy a nádvoria   
Plomba vyznačená na základe Z -1401/2019 
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 4040/19 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2816 
Parcely reg.  E evidované na mape urč. operátu  
5369/6   o výmere   289  m2  orná pôda  
Plomba vyznačená na základe Z -1401/2019 

[€]
ba

TH.bHV.a
VŠH S
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Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby 
Vlastník 
1Šugerekova Miriama  r. Šugereková , 065 01 Forbasy  č. 78, SR    Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Dátum nar.  15.7.1980  
Poznámka : Poznamenáva sa začatie konania dobrovoľnej dražby na pozemok C KN parcelné číslo 4040/19 
podľa oznámenia zo dňa 14.10.2015 Dražobnou spoločnosťou, a.s., IČO. 35849703, Gunduličova 3, 811 05 
Bratislava - P 817/15 - 1553/15  
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 315/06, V 316/06, V 317/06 zo dňa 25.5.2006 - 538/06  
                                       Rozhodnutie č. 2007/00267-VD zo dňa 5.4.2007 na zmenu druhu pozemku  
                                       - R1 6/07-    353/07 
                                      Kúpna zmluva V 618/07 zo dňa 5.6.2007 - 522/07  
  
   Časť C: Ťarchy :  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1311/07 zo dňa 13.11.2007 - 1012/07) - 2308/2019, Oznámenie o 
postúpení pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1551/07 zo dňa 9.1.2008 - 30/08) - 2308/2019, Oznámenie o postúpení 
pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo na pozemok parcelné číslo 4040/19 v prospech Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 
1/a, Bratislava, IČO: 35865491 podľa zmluvy V 1513/08 zo dňa 11.11.2008 - 1099/08  
 
  Iné údaje : bez zápisu 
  Poznámka :   bez zápisu 
 
2. Výpis z katastra nehnuteľnosti, list vlastníctva  č.  2816 
 vytvorený cez katastrálny portál zo dňa  2.1.2020,  katastrálne územie Stará Ľubovňa,  obec Stará 
Ľubovňa  , okres  Stará Ľubovňa  .    
 

 A. Majetková podstata:  
 

STAVBY 

súp.č. 831  na parc.č.  4040/19  veľkosklad zeleniny  

Plomba vyznačená na základe Z-1401/2019 

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby 
Vlastník 
1Šugerekova  Anna  r. Konevalová, PSČ 065 01 Forbasy č. 78,   SR   Spoluvlastnícky podiel: 1/1  
Dátum narodenia:  8.5.1949              
Poznámka : Poznamenáva sa začatie konania dobrovoľnej dražby podľa oznámenia zo dňa 14.10.2015 
Dražobnou spoločnosťou, a.s., IČO. 35849703, Gunduličova 3, 811 05 Bratislava - P 817/15 - 1553/15 
Titul nadobudnutia  Kúpna zmluva V 440/04 zo dňa 26.5.2004 - 543/04  
 
 Časť C: Ťarchy  
Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting, s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1311/07 zo dňa 13.11.2007 - 1012/07) - 2308/2019, Oznámenie o 
postúpení pohľadávky-žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tomaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1551/07 zo dňa 9.1.2008 - 30/08) - 2308/2019, Oznámenie o postúpení 
pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, Bratislava, IČO: 35865491 
podľa zmluvy V 1513/08 zo dňa 11.11.2008 - 1099/08  
  Iné údaje : bez zápisu 
  Poznámka :   bez zápisu 
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c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 3.1.2020  o 10:00  hod. za účasti zástupcu    
vlastníka  nehnuteľnosti ( p.Šugereka) . 
 Pre potreby stanovenia všeobecnej hodnoty som vykonal obhliadku a zameranie ohodnocovanej nehnuteľnosti.  
Zameral som všetky potrebné detaily nehnuteľnosti v takom rozsahu, aby som mal dostatočné podklady pre 
stanovenie všeobecnej hodnoty majetku. 
 Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti bola vykonaná dňa 3.1.2020 o 10:00 hod. 
Použitá technika: laserový diaľkomer Stabila  a   digitálny fotoaparát   Olympus  . 
 

d) Technická dokumentácia 
Zadávateľom bola  poskytnutá    čiastočná projektová  dokumentácia ohodnocovanej nehnuteľnosti  . 
 Skutkový stav   nehnuteľnosti   pre potreby  ocenenia  bol  zameraný  pri obhliadke  dňa 3.1.2020  a  tvorí 
prílohu ZP   . 
 

e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností / LV č. 2816   zo dňa  2.1.2020 , LV č.  6760   
zo dňa  2.1. 2020  a kópie z katastrálnej mapy zo dňa 2.1.2020 a kópia z katastrálnej mapy 2.2.2020/ 
 boli porovnané so skutočným stavom.  
Zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra: 
- v aktuálnej kópií z katastrálnej mapy je zakreslená  prístupová komunikácia  v severnej  časti parcely  
č. 4040/19 , ktorá sa  tam reálne v čase obhliadky    nenachádza ,    vstup do areálu     je reálne   
 cez  susednú parcelu  č.  4040/5,  ktorá nie je   súčasťou  ohodnocovanej nehnuteľnosti .      
- budova   v LV č. 2816  je  zaevidovaná ako veľkosklad zeleniny, v čase obhliadky je budova využívaná ako  sklad 
a  krajčírska dielňa  , pričom  na zmenu užívania    niesu žiadne doklady  
   - iné  rozdiely ku dňu obhliadky   neboli  zistené  
 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
 
 Budova  krajčírskej dielne  s prístreškami nad  rampami okolo budovy  
Pozemky  :  
p.č. 4040/19  stav  „C“  vo výmere   6853  m2  zastavaná plocha a nádvorie   
p.č.  5369/6  stav „E „   vo výmere   289  m2  orná pôda   
zapísané v   LV č. 2816 a  6760  zo dňa  2.1.2020  
                                                          
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:    
 - niesu  
 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Stavba: Budova  obchodu a služieb s.č. 931  na p.č. 4040/19 ,  

k.ú.Stará Ľubovňa   
 
POPIS STAVBY 
 
Jedná sa o samostatne stojacu  jednopodlažnú stavbu haly   bez podpivničenia    s. č. 831   vybudovanú na    
časti  parcely   č.  4040/19   . 
Pôvodne bola  stavba vybudovaná  a slúžila ako  veľkosklad zeleniny, v čase obhliadky   je  budova  využívaná  
ako krajčírska dielňa a skladové priestory  .       
 Na základe  stavebného povolenia     vydaného   MNV  , odborom výstavby  v Starej Ľubovni  zo dňa  3.6.1986  a 
na základe zistenia pri obhliadke    bola stavba   vybudovaná  v  rokoch 1986- 1989   so začiatkom užívala v roku  
1989    ako  veľkosklad zeleniny  .    
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V čase obhliadky   v budove    sa nachádza   prevádzka krajčírskej dielne   s priľahlými skladovými priestormi , 
ktorá je v čase obhliadky   v obmedzenej    prevádzke  .  
 
  Dispozičné riešenie  :  
 V 1.NP  sa nachádzajú tieto  miestnosti :  
 dielne, striháreň,  sklady , šatne , chodby   sociálne zariadenia    pre mužov a ženy   
 
Technické riešenie  objektu : 
Budova je založená na  betónových základových  pásoch a petkách    s vodorovnou izoláciou proti vode   .  
 Zvislé nosné konštrukcie  objektu  sú montované  z prefabrikovaných žb. stĺpov  . Obvodový plášť  budovy   je 
montovaný z plynosilikátových panelov   a   murovaný z pórobetónových tvárnic  Porfix  hr.  30- 40 cm   . 
Stropná konštrukcia  nad   1.NP   zavesená    na strešnej nosnej konštrukcií  s rovným podhľadom  na báze dreva  
a sadrokartónu    so zateplením  . 
 Strecha   objektu  riešená  prevážne   ako  sedlová a  pultová   jednotlivých častí budovy  , ktorá pozostáva z 
nosnej časti  železobetónovými  plnostennými  väzníkmi    s výplňou so strešných panelov .  Krytina  strechy   z 
trapezového pozinkovaného plechu    s odvodom   dažďovej vody  do  vonkajších  zvodov a žľabov  z 
pozinkovaného plechu .   
Priečky a výplňové  murivo  je murované z  pórobetónových tvárnic . 
 Vnútorné povrchové úpravy  stien zo štukovej omietky     .   
Vonkajšia povrchová úprava  stien  z  minerálnej   omietky  na zateplení  z polystyrénu  hr. 60 mm  .  Na fasáde sú 
v čase obhliadky    zvislé ľaky spôsobené   zatekaním od strešnej konštrukcie   
  Podlahy   vnútorných  predajných  priestorov  z cementového poteru   , ktoré sú opatrené náterom na betón . 
 Rozvody ELI v budove   sú svetelné  a  motorické .  Okná v celej  budove  plastové  EURO  s izolačným dvojsklom.   
Vnútorné dvere  dyhované na báze dreva   do  kovových zárubní  , vchodové dvere  plastové  s presklením  .  
Vykurovanie   ústredné   s panelovými radiátormi   , stropnými  vykurovacími teplovodnými  telesami  . Zdrojom 
tepla   sú tri kondenzačné plynové  kotly  pre jednotlivé okruhy   , ktoré sú zavesené   na stene   v prístavbe 
kotolne  umiestnenej pri  budove zo severnej strany ( viď. fotodokumentácia   v prílohe posudku)  .     
Ohrev TÚV   zásobníkovým  ohrievačom  TÚV, ktorý je  tiež umiestnený v kotolni   .  
Sociálne zariadenie  je riešené samostatne pre mužov a ženy   vybavené umývadlami , WC kombi   , samostatnou 
sprchou  a  pisoármi  v mužskej časti. Povrchové úpravy  stien    soc. zariadení  z keramických obkladov    do 
výšky  1,80 m  , podlaha v soc. zariadení    z keramickej dlažby .  
 
 Údržba   ohodnocovaného objektu  je  ku dňu obhliadky   v priemernom technickom  stave    .  
   Životnosť podobných  prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.  
Životnosť  stavby   pri ohodnotení uvažujem odborným odhadom   na  70  rokov .     
  Opotrebenie objektu   pri samotnom ohodnotení  je  stanovené lineárnou metódou  . 
 
POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 2006 
 
Prístavba  plynovej    kotolne  vybudovaná  v roku  2006. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 812 14 budovy spotrebného priemyslu 
KS: 1251 Priemyselné budovy 
 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
Pôvodná stavba z roku 1989 
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

obostavaný priestor základov   36,85*24,65*0,2 + 37,0*9,80*0,20 254,19 

Vrchná stavba  

36,85*24,65*6,85 6 222,21 
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37,0*9,80*4,6 1 667,96 

Zastrešenie  

36,85*24,65*0,25 227,09 

37,0*9,80*2,8*0,5 507,64 

Ostatné  

Obstavaný priestor pôvodnej stavby 8 879,09 

 
Prístavba z roku 2006 
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

6,43*2,17*0,25 3,49 

Vrchná stavba  

6,43*2,17*2,95 41,16 

Zastrešenie  

6,53*2,17*0,70*0,5 4,96 

Obstavaný priestor prístavby 49,61 

 
Obstavaný priestor stavby celkom:   8 928,70 m3 
 
 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 156 / 30,1260 = 71,57 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 
 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 36,85*24,65+37,0*9,80 1270,95 Repr. 6,45 6,45 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (1270,95) / 1 = 1270,95 m2 
Priemerná výška podlaží:  (1270,95 * 6,45) / (1270,95) = 6,45 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 1270,95) = 0,9389 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 6,45) = 0,6256 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 8,00 1,00 8,00 7,46 
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2 Zvislé konštrukcie 21,00 1,00 21,00 19,58 

3 Stropy 11,00 1,00 11,00 10,26 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 1,00 6,00 5,60 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,87 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,93 

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,00 1,00 6,00 5,60 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,20 3,60 3,36 

9 Vnútorné keramické obklady 1,00 1,00 1,00 0,93 

10 Schody 3,00 1,00 3,00 2,80 

11 Dvere 3,00 1,00 3,00 2,80 

12 Vráta 1,00 1,00 1,00 0,93 

13 Okná 5,00 1,40 7,00 6,53 

14 Povrchy podláh 3,00 1,20 3,60 3,36 

15 Vykurovanie 4,00 1,00 4,00 3,73 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 5,60 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,93 

18 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,87 

19 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,87 

20 Vnútorný plynovod 0,00 1,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,87 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 1,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 3,00 1,00 3,00 2,80 

24 Výťahy 1,00 1,00 1,00 0,93 

25 Ostatné 5,00 1,00 5,00 4,66 

 Ďalšie konštrukcie     

26 Kotolňa  - - 3,00 2,80 

27 Vzduchotechnika - - 1,00 0,93 

 Spolu 100,00  107,20 100,00 

 
 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 107,20 / 100 = 1,0720 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
 VH = 71,57 €/m3 * 2,572 * 1,0720 * 0,9389 * 0,6256 * 0,939 * 1,00 
 VH = 108,8375 €/m3 
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TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Budova  obchodu a služieb 
s.č. 931  na p.č. 4040/19 , 
k.ú.Stará LĽubovňa   

1989 31 39 70 44,29 55,71 

Prístavba 2006 14 39 53 26,42 73,58 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Pôvodná stavba z roku 
1989   

Východisková hodnota 108,8375 €/m3 * 8879,09 m3 966 377,96 

Technická hodnota 55,71 % z 966 377,96 € 538 369,16 

Prístavba z roku 2006   

Východisková hodnota 108,8375 €/m3 * 49,61 m3 5 399,43 

Technická hodnota 73,58 % z 5 399,43 € 3 972,90 

 
 
Vyhodnotenie: 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Pôvodná stavba z roku 1989 966 377,96 538 369,16 

Prístavba z roku 2006 5 399,43 3 972,90 

Spolu 971 777,39 542 342,06 

 
 

2.1.2 Stavba: Prístrešky kovovej  konštrukcie   z troch strán budovy   
 
POPIS STAVBY 
 
Jedná sa o  prístrešky kovovej konštrukcie    prekrývajúce nakladacie rampy     z východnej , južnej a západnej 
strany budovy   . 
Prístrešok  č.3 je využívaný ako sklad,  na ktorom  je medzi  nosnými zvislými konštrukciami    ukotvené drôtené 
pletivo   na  uzatvorenie   priestoru  pod  prístreškom .  
 
Technické riešenie  prístreškov   : 
 Prístrešky  sú zrealizované z kovových stĺpov  ukotvených do základových pätiek    prepojených základovými 
pásmi    s  betónovou nadmúrovkou   , ktorá tvorí  bočné steny   rámp pod prístreškami   bez  výplne obvodového 
plášťa .  
Strešná konštrukcia  z   kovových  valcovaných nosníkov . Krytina prístreškov  je zrealizovaná z pozinkovaného 
trapezového plechu . Klampiarske konštrukcie  z pozinkovaného plechu  .  
Podlahy  rámp  pod prístreškami  sú čiastočne z betónovej mazaniny  a  čiastočne   z liateho asfaltu  .  
ELI  iba svetelná .  
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 Údržba   prístreškov   v priemernom technickom  stave    .  
  Životnosť  stavby   vzhľadom na použitý materiál  pri ohodnotení uvažujem odborným odhadom   na  40  rokov .     
  Opotrebenie objektu   pri samotnom ohodnotení  je  stanovené lineárnou metódou  . 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 812 79 budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné 
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady 
 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Prístrešok  1 : 1,00 

41*4,15*4,85 825,23 

41*4,15*0,28*0,5 23,82 

6,0*0,4*41 98,40 

Rampa  0,00 

4,30*1,2*28,8+4,30*1,20*0,5*12,0 179,57 

Prístrešok 2 : 2,00 

34,18*4,15*4,85 687,96 

4,15*0,28*34,18 39,72 

6,0*1,0*0,5*34,18 102,54 

rampa 4,30*1,2*34,18 176,37 

Prístrešok  3: 3,00 

40,65*4,05*4,42 727,68 

4,05*0,28*0,5*40,65 23,05 

4,42*0,5*40,65 89,84 

Obstavaný priestor stavby celkom 2 980,18 

 
 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,032 (kovová) 
 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 41*4,15+34,18*4,15+40,65*4,05 476,63 Repr. 4,50 4,5 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (476,63) / 1 = 476,63 m2 
Priemerná výška podlaží:  (476,63 * 4,5) / (476,63) = 4,50 m 
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Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 476,63) = 0,9704 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 4,5) = 0,7667 
 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 13,00 0,80 10,40 31,60 

2 Zvislé konštrukcie 30,00 0,20 6,00 18,24 

3 Stropy 14,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zastrešenie bez krytiny 7,00 1,00 7,00 21,28 

5 Krytina strechy 3,00 0,90 2,70 8,21 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 0,40 0,40 1,22 

7 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 0,00 0,00 0,00 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,00 0,00 0,00 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Schody 2,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 2,00 0,00 0,00 0,00 

12 Vráta 3,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 3,00 0,00 0,00 0,00 

14 Povrchy podláh 3,00 0,20 0,60 1,82 

15 Vykurovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Elektroinštalácia 6,00 0,20 1,20 3,65 

17 Bleskozvod 1,00 0,60 0,60 1,82 

18 Vnútorný vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 5,00 0,00 0,00 0,00 

 Ďalšie konštrukcie     
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26 Kotolňa  - - 3,00 9,12 

27 Vzduchotechnika - - 1,00 3,04 

 Spolu 100,00  32,90 100,00 

 
 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 32,90 / 100 = 0,3290 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 
 VH = 68,21 €/m3 * 2,572 * 0,3290 * 0,9704 * 0,7667 * 1,032 * 1,00 
 VH = 44,3171 €/m3 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

Prístrešky kovovej  
konštrukcie   z troch strán 
budovy   

1989 31 9 40 77,50 22,50 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 44,3171 €/m3 * 2980,18 m3 132 072,94 

Technická hodnota 22,50 % z 132 072,94 € 29 716,41 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Plot: Oplotenie areálu z južnej a západnej strany   
 
Oplotenie areálu od susedných parciel z južnej a západnej strany  areálu   vybudované na základe zistenia pri 
obhliadke   v roku  1989 po zrealizovaní budovy .  
Plot pozostáva z  výplne z  vlnitého pozinkovaného plechu  na zabetónovaných  kovových stlpikoch   bez 
podmúrovky .    
Životnosť  oplotenia  pri ohodnotení uvažujem   odborným odhadom na  40  rokov .  
 
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 152,00m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 
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3. Výplň plotu:    

   
z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených 
zvlakoch 

228,00m2 611 20,28 €/m 

 
Dĺžka plotu:    152 m 
Pohľadová plocha výplne:    152*1,50 = 228,00 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,572 
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 [%] 

Oplotenie areálu z južnej a 
západnej strany   

1989 31 9 40 77,50 22,50 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (152,00m * 5,64 €/m + 228,00m2 * 20,28 €/m2) * 2,572 * 1,00 14 097,44 

Technická hodnota 22,50 % z 14 097,44 € 3 171,92 

 

2.2.2 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka   
 
Vodovodnná prípojka  z  plastového potrubia   DN 40 mm z verejného vodovodu   do  budovy.  
Prípojka   vybudovaná  na základe zistenia   pri obhliadke  v roku  1989. 
 
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.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1280/30,1260 = 42,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   68 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
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   1989 31 19 50 62,00 38,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 68 bm * 42,49 €/bm * 2,572 * 1,00 7 431,33 

Technická hodnota 38,00 % z 7 431,33 € 2 823,91 

 

2.2.3 Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka   
 
Kanalizačná  prípojka  z PVC    potrubia   DN 200  mm  z nehnuteľnosti  do verejnej  kanalizácie, vybudovaná v 
roku  1989. 
 
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.c) Prípojka kanalizácie DN 200 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1010/30,1260 = 33,53 €/bm 
Počet merných jednotiek:   65 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
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   1989 31 29 60 51,67 48,33 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 65 bm * 33,53 €/bm * 2,572 * 1,00 5 605,55 

Technická hodnota 48,33 % z 5 605,55 € 2 709,16 
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2.2.4 Vonkajšia úprava: El.prípojka   
 
El. prípojka k  budove   s.č.  831  zemná v dlžke   65 m .  
 
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.l) káblová prípojka zemná Al 4*35 mm*mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   490/30,1260 = 16,27 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   9,76 €/bm 
Počet merných jednotiek:   65 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
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 [%] 

El.prípojka   1989 31 9 40 77,50 22,50 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 65 bm * (16,27 €/bm + 0 * 9,76 €/bm) * 2,572 * 1,00 2 720,02 

Technická hodnota 22,50 % z 2 720,02 € 612,00 

 

2.2.5 Vonkajšia úprava: Plynová prípojka   
 
Plynová prípojka   od plynomeru  v prednom oplotení  zo severnej strany  do ohodnocovanej  budovy   
vybudovaná v roku  1989. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.2. Prípojka plynu DN 40 mm 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   460/30,1260 = 15,27 €/bm 
Počet merných jednotiek:   62 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
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 [%] 

Plynová prípojka   1989 31 9 40 77,50 22,50 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 62 bm * 15,27 €/bm * 2,572 * 1,00 2 435,02 

Technická hodnota 22,50 % z 2 435,02 € 547,88 

 

2.2.6 Vonkajšia úprava: Spevnenené plochy zmonolitického betónu  
 
Spevnené plochy po obvode  budovy   umiestnené na časti parcely   č.  4040/19     vybudované na základe  
zistenia   pri obhliadke   v roku  1989.   
 
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:   65*6,0+45*5,0+34*5,5 = 802 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,572 
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 [%] 

Spevnenené plochy 
zmonolitického betónu  

1989 31 19 50 62,00 38,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 802 m2 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,572 * 1,00 17 801,48 

Technická hodnota 38,00 % z 17 801,48 € 6 764,56 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Budova  obchodu a služieb s.č. 931  na p.č. 4040/19 , k.ú.Stará 
Ľubovňa   

971 777,39 542 342,06 

Prístrešky kovovej  konštrukcie   z troch strán budovy   132 072,94 29 716,41 

Celkom za Bytové a nebytové budovy (haly) 1 103 850,33 572 058,47 

Oplotenie areálu z južnej a západnej strany   14 097,44 3 171,92 

Vodovodná prípojka   7 431,33 2 823,91 

Kanalizačná prípojka   5 605,55 2 709,16 

El.prípojka   2 720,02 612,00 

Plynová prípojka   2 435,02 547,88 

Spevnenené plochy zmonolitického betónu  17 801,48 6 764,56 

Celkom za Vonkajšie úpravy 35 993,40 13 457,51 

Celkom: 1 153 941,17 588 687,90 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Ako vhodná metóda pre stanovenie VŠH nehnuteľnosti bola zvolená metóda polohovej diferenciácie, nakoľko 
znalcovi pre stanovenie VŠH inou metódou neboli poskytnuté hodnoverné podklady. 
Pri spracovaní znaleckého posudku pre účel výkonu dobrovoľnej dražby bolo prihliadnuté na tie okolnosti, ktoré 
môžu ovplyvniť cenu nehnuteľností. Bolo prihliadnuté na miestne okolnosti z titulu územnoplánovacích 
podmienok, vzájomných susedských vzťahov, z titulu kvality a druhu stavby ako aj polohy pozemkov. Ďalej boli 
zohľadnené a využité všetky v tom čase znalcovi dostupné podklady a údaje.  Koeficienty cenovej úrovne 
používané vo výpočtoch znaleckého posudku boli získané z internetu, z webovej stránky Ústavu súdneho 
inžinierstva Žilina : www.usi.sk.  
 Nehnuteľnosť: Veľkosklad zeleniny   súp. č. 831 s príslušenstvom na parc.č. 4040/19  zapísané na LV č. 2816  
a pozemky parc.reg. C  č. 4040/19  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6853 m2,parc. reg. E č. 5369/6   orná 
pôda  o výmere 289 m2   zapísané na LV č. 6760   k.ú. Stará  Ľubovňa   obec Stará Ľubovňa .    
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3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 

 
a/ Analýza polohy nehnuteľnosti:  

 
Stará Ľubovňa je mesto ležiace v severovýchodnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji, v západnej časti 
Ľubovnianskej kotliny. Mesto sa skladá z dvoch mestských častí – Podsadek a Stará Ľubovňa.  
Okresné mesto  Stará Ľubovňa má v súčasnosti  okolo  16 300 obyvateľov  .      
Nehnuteľnosť je umiestnená  v okrajovej   priemyselnej zóne mesta   Stará Ľubovňa, ktorá je od centra mesta  
vzdialená cca.  1 km .  
 
b/ Analýza využitia nehnuteľností:  
 V súčasnej dobe v čase obhliadky   je stavba využívaná   ako  dielňa   na  šitie  a výrobu spacích vakov   .  
V aktuálnom LV č. 2816  je  vedená  ako veľkosklad zeleniny  .  
Doklady o zmene   užívania budovy    neboli znalcovi predložené  
 
c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:  
 Prípadne riziká sú uvedené v   LV č. 2816   a  6760    v časti ťarchy    .  
 1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: 
Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 
08.12.2017, podľa návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1311/07 zo dňa 13.11.2007 - 1012/07) - 2308/2019, 
Oznámenie o postúpení pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1551/07 zo dňa 9.1.2008 - 30/08) - 2308/2019, Oznámenie o postúpení 
pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo na pozemok parcelné číslo 4040/19 v prospech Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 
1/a, Bratislava, IČO: 35865491 podľa zmluvy V 1513/08 zo dňa 11.11.2008 - 1099/08 
 Prístup k ohodnocovanej budove     je  obmedzený  cez susednú  parcelu  č. 4040/5 na ktorej nieje zriadené 
právo prechodu ani  vecné  bremeno , čím  v budúcnosti môže vzniknúť problém   pri    riadnom užívaní  
ohodnocovanej  budovy .   
  Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting, s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%BD_kraj
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návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1311/07 zo dňa 13.11.2007 - 1012/07) - 2308/2019, Oznámenie o 
postúpení pohľadávky-žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tomaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1551/07 zo dňa 9.1.2008 - 30/08) - 2308/2019, Oznámenie o postúpení 
pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, Bratislava, IČO: 35865491 
podľa zmluvy V 1513/08 zo dňa 11.11.2008 - 1099/08  
Iné riziká  a skutočnosti, ktoré by obmedzovali   riadne  užívanie  ohodnocovanej nehnuteľnosti neboli zistené  . 
 
Popis k VŠH: 
Stanovenie výsledného koeficientu polohovej diferenciácie je zrealizované váhovým priemerom s hodnotami váh 
totožnými v publikácií Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej USI ŽI v Žiline  
v roku 2001, ISBN 80- 7100- 827-3.    Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený tak, aby 
korešpondoval s reálnym stavom na aktuálnom relevantnom trhu s nehnuteľnosťami pre daný typ 
nehnuteľností. Dopyt v porovnaní  s ponukou je v rovnováhe .     Terén v okolí je  rovinatý  .   
 Nehnuteľnosti   s možnosťou   bežného prenájmu . 
V zmysle metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, ktorú spracoval Ústav súdneho 
inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity v roku 2001 bol priemerný koeficient polohovej diferenciácie pre nebytové 
budovy a stavby  v  okresných mestách    stanovený v rozpätí od 0,3- 0,40 .  Priemerný koeficient polohovej 
diferenciácie vychádza z pomeru priemernej všeobecnej hodnoty stavieb na trhu s nehnuteľnosťami v sídle k 
technickej hodnote ohodnocovaných stavieb.  
Vzhľadom na  polohu, typy nehnuteľností,  kvalitu použitých stavebných materiálov,  vzhľadom  na  priemerný  
technický stav a    dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite   je vo výpočte uvažované s priemerným 
koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,30. 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

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

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

III. trieda Priemerný koeficient 0,300 

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

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

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,165 13 2,15 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji obce IV. 0,165 30 4,95 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

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

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a III. 0,300 7 2,10 
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bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,300 6 1,80 

6 Typ nehnuteľnosti     

 priemerný - obchodný a prevádzkový objekt bez parkoviska III. 0,300 10 3,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti           

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 
nezamestnanosť do 10 % 

II. 0,600 9 5,40 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

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

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 0,300 5 1,50 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 0,900 6 5,40 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, spoločná anténa 

II. 0,600 7 4,20 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 0,600 7 4,20 

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

 
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, 
poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a 
základné služby 

II. 0,600 10 6,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí V. 0,030 8 0,24 

15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby     

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

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

 bez zmeny III. 0,300 8 2,40 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej 
zástavby 

IV. 0,165 7 1,16 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 bežný prenájom nehnuteľností III. 0,300 4 1,20 
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19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,300 20 6,00 

 Spolu   180 65,49 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 65,49/ 180 0,364 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 588 687,90 € * 0,364 214 282,40 € 

 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 
POPIS 
 
Ohodnocované pozemky na KN "C"   4040/19   zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 6853 m2  a    
parc.č. na KN "E" 5369/6 orná pôda  vo výmere 289 m2  podľa  LV č. 6760  v obci  Stará Ľubovňa  katastrálne 
územie  Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa   .    
   
 Nehnuteľnosti sú  napojené  na  verejné   inžinierske siete :  NN prípojku ,verejný vodovod , verejnú kanalizáciu  
a verejný rozvod zemného plynu .   Dopravné spojenie   autobusovou dopravou / MHD  /   a  autom do centra 
okresného mesta  Stará Ľubovňa     do  5 min ( 1 km) .  
   Pri ohodnotení vychádzam    z jednotkovej  východiskovej hodnoty pozemkov   obce Stará Ľubovňa    a to v 
zmysle prílohy č. 3  vyhlášky  MS SR  č. 213 zo dňa 24.8.2017, ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z  zo 
dňa 23.8.2004. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  v znení  vyhlášky  č. 626/2007 Z.z. ,  vyhlášky č. 
605/2008 Z.z. ,vyhlášky  č. 47/2009 Z.z.  a vyhlášky  č.  254/2010  Z.z. zo dňa 18.5.2010  o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov , ktorá je upravená o koeficienty . 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel 

Výmera 
[m2] 

4040/19 zastavané plochy a nádvoria 6853 6853,00 1/1 6853,00 

5369/6 orná pôda 289 289,00 1/1 289,00 

Spolu 
výmera       7 142,00 

 
Obec:     Stará Ľubovňa 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,80 
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kV 
koeficient intenzity využitia 

3. - nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym využitím, 
- poľnohospodárske budovy a sklady bez využitia 

0,95 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady 
(priemyselná poloha), plochy určené pre verejné dopravné a technické 
vybavenie 

1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy 
verejných sietí) 

1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej 
zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,80 * 0,95 * 1,00 * 1,00 * 1,50 * 1,20 * 1,00 1,3680 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 1,3680 13,63 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 7 142,00 m2 * 13,63 €/m2 97 345,46 € 

 
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 4040/19 6 853,00 m2 * 13,63 €/m2 * 1 / 1 93 406,39 

parcela č. 5369/6 289,00 m2 * 13,63 €/m2 * 1 / 1 3 939,07 

Spolu  97 345,46 

 

III. ZÁVER 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 
Hlavné stavby: 
 

Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží 

Budova  obchodu a služieb s.č. 931  na p.č. 
4040/19 , k.ú.Stará LĽubovňa   

812 14 8 928,70 1 270,95 1 

Prístrešky kovovej  konštrukcie   z troch 
strán budovy   

812 79 2 980,18 476,63 1 
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Pozemky: 
 

Názov pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

zastavané plochy a nádvoria  4040/19 6 853,00 

orná pôda   5369/6 289,00 

 

2. OTÁZKY A ODPOVEDE 

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu  budovy  s.č.  831  na parcele č.  4040/19   s príslušenstvom    
a pozemky parc.č.  4040/19  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6853 m2 
a  parc.č. 5369/6   zastavaná plocha a nádvorie o výmere  289  m2 zapísané na LV č. 6760   a  2816   
v obci Stará Ľubovňa, katastrálne územie Stará Ľubovňa   
  
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Budova  obchodu a služieb s.č. 931  na p.č. 4040/19 , k.ú.Stará LĽubovňa   197 412,51 

Prístrešky kovovej  konštrukcie   z troch strán budovy   10 816,77 

Spolu za Bytové a nebytové budovy (haly) 208 229,29 

Oplotenie areálu z južnej a západnej strany   1 154,58 

Vodovodná prípojka   1 027,90 

Kanalizačná prípojka   986,13 

El.prípojka   222,77 

Plynová prípojka   199,43 

Spevnenené plochy zmonolitického betónu  2 462,30 

Spolu za Vonkajšie úpravy 4 898,53 

Spolu stavby 214 282,40 

Pozemky  

 zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 4040/19 (6 853  m2) 93 406,39 

orná pôda   - parc. č. 5369/6 (289  m2) 3 939,07 

Spolu pozemky (7 142,00 m2) 97 345,46 

Všeobecná hodnota celkom 311 627,86 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 312 000,00 

 
Slovom: Tristodvanásťtisíc Eur 
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4. MIMORIADNE RIZIKÁ 

 
 Prípadne riziká sú uvedené v   LV č. 2816   a  6760    v časti ťarchy .  
  1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: 
Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 
08.12.2017, podľa návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1311/07 zo dňa 13.11.2007 - 1012/07) - 2308/2019, 
Oznámenie o postúpení pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1551/07 zo dňa 9.1.2008 - 30/08) - 2308/2019, Oznámenie o postúpení 
pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo na pozemok parcelné číslo 4040/19 v prospech Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 
1/a, Bratislava, IČO: 35865491 podľa zmluvy V 1513/08 zo dňa 11.11.2008 - 1099/08 
 Prístup k ohodnocovanej budove     je  obmedzený  cez susednú  parcelu  č. 4040/5 na ktorej nieje zriadené 
právo prechodu ani  vecné  bremeno , čím  v budúcnosti môže vzniknúť problém   pri    riadnom užívaní  
ohodnocovanej  budovy .   
  Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting, s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tamaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1311/07 zo dňa 13.11.2007 - 1012/07) - 2308/2019, Oznámenie o 
postúpení pohľadávky-žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech spoločnosti DPS financial consulting s.r.o., IČO: 46713930, so sídlom: Tomaškovičova 
17/2742, 917 01 Trnava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1215/2017/CE zo dňa 08.12.2017, podľa 
návrhu na zápis zmeny údajov v KN (V 1551/07 zo dňa 9.1.2008 - 30/08) - 2308/2019, Oznámenie o postúpení 
pohľadávky - žiadosť o vykonanie zmeny zo dňa 12.12.2019, Z-1401/2019 - 33/20  
1 Záložné právo v prospech Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Priemyselná 1/a, Bratislava, IČO: 35865491 
podľa zmluvy V 1513/08 zo dňa 11.11.2008 - 1099/08  
 
 Prístup k ohodnocovanej budove     je  obmedzený  cez susednú  parcelu  č. 4040/5 na ktorej nieje zriadené 
právo prechodu ani  vecné  bremeno , čím  v budúcnosti môže vzniknúť problém   pri    riadnom užívaní  
ohodnocovanej budovy  . 
Iné riziká  a skutočnosti, ktoré by obmedzovali   riadne  užívanie  ohodnocovanej nehnuteľnosti neboli zistené  . 
 
 
 
V Kendiciach   dňa 2.2.2020 Ing. Pavel Jurko 
 
            znalec 

IV. PRÍLOHY 

 
1. Písomná objednávka   zo dňa 19.12.2019 
2. Výpis z katastra nehnuteľnosti z listu vlastníctva č. 2816, k.ú. Stará Ľubovňa   vytvorené cez katastrálny 

portál zo dňa 2.1.2020 
3. Výpis z katastra nehnuteľnosti z listu vlastníctva č. 6760  k.ú. Stará Ľubovňa   vytvorené cez katastrálny 

portál zo dňa  2.1.2020 
4. Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Stará Ľubovňa  , vytvorené dňa 2.1.2020  vytvorené cez katastrálny 

portál 
5. Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Stará Ľubovňa , vytvorené dňa 2.2.2020  vytvorené cez katastrálny portál 
6. Stavebné povolenia   č.j. 432/86  zo dňa 3.6.1986 vydal MNV ,odbor výstavby v Starej Ľubovni  
7. Pôdorys , rezy  ohodnocovanej  budovy        
8. Fotodokumentácia vykonaná pri obhliadke 3.1.2020 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

  
 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec  zapísaný v zozname znalcov ,  tlmočníkov a prekladateľov , 
ktorý vedie  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej  republiky  pre  odbor stavebníctvo  a  odvetvie   
pozemné stavby , evidenčné číslo znalca  911462. 
Znalecký úkon je v denníku  zapísaný pod  číslom   13 /2020. 
 
                                                                                        
   Vyhlásenie podľa ods. 2  § 209 civilného sporového poriadku: 
Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Znalec pri vypracovaní tohto 
znaleckého posudku vychádzal z údajov poskytnutých zadávateľom a údajov získaných z verejných zdrojov. 
V prípade predloženia nových údajov, ktoré majú vplyv na závery znaleckého posudku, môže byť vypracované 
doplnenie znaleckého posudku podľa písm. a) ods. 4 § 18 vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 382/2004 Z.z. 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Podpis znalca  
 
 
  
 
 


