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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca: 
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu s príslušenstvom súp.č. 6589, postavený na pozemku 
parc.č. 1900/5, k.ú. Rača, obec BA-m.č Rača, okr. Bratislava III. a pozemkov parc.č. 1900/5, 1900/17 v 
k.ú. Rača. 
 
- pozemky: parcela č. 1900/5, 1900/17 v k.ú. Rača 
- stavby: rodinný dom súpisné číslo 6589 postavený na parcele číslo 1900/5 
 
2. Dátum vyžiadania posudku: 06.06.2017. 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie technického stavu): 
06.07.2017. 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 17.07.2017. 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :    
- Objednávka znaleckého posudku za účelom vykonania dobrovoľnej dražby, zo dňa 06.06.2017 - kópia 
- Znalecký posudok č.411/2014, vypracovaný Ing. Katarína Prokopčáková, dňa 13.11.2014 - kópia  
- Potvrdenie o vydaní rozhodnutia o určení súpisného čísla č.: OVaÚP-328-3754/74, zo dňa 14.11.1974  - 
kópia  
- Pôdorys rodinného domu súp.č. 6589, Rača, Bratislava  - kópia   
 
5.2 Získané znalcom :    
- Výpis z katastra nehnuteľností, LV č. 4954 pre k.ú. Rača, obec BA-m.č Rača., okr. Bratislava III, 

vytvorený cez katastrálny portál dňa 05.07.2017 - kópia 
- Kópia z katastrálnej mapy pre k.ú.  Rača, obec BA-m.č Rača., okr. Bratislava III, vytvorený cez 

katastrálny portál dňa 05.07.2017 - kópia 
- Preverenie stavu na relevantnom realitnom trhu 
- Zameranie a zakreslenie skutočného stavu - pôdorys rodinného domu. 
- Fotodokumentácia stavu nehnuteľností k dátumu miestneho šetrenia. 
 
6. Použitý právny predpis: 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 107/2016 Z.z. z 05.02.2016, ktorou sa mení 

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

- STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia 

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

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 
- Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení. 
- STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení. 
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 138/2017 

Strana 3 

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

- Vyhláška ŠÚ SR č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb  
- Indexy cien stavebných prác, ŠÚ SR. 
- Dušan Majdúch - Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, Slovenská technická univerzita, 2006. 
- Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášok MS SR č. 

626/2007 Z.z., č. 605/2008 Z.z., č. 47/2009 Z.z. a č. 254/2010 Z.z., november 2010. 
- Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. - Ohodnocovanie 

nehnuteľností, vydavateľstvo Mipress, Bratislava 2012. 
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  neboli vznesené. 
 
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:   
- pre účel výkonu záložného práva, formou dobrovoľnej dražby.  

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy: 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je 
metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je 
možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné 
vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu 
nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.  
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v 
Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový 
ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe 
je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia, územného vplyvu. Koeficient vývoja cien je podľa 
posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2017. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
Výpis z katastra nehnuteľností, List vlastníctva č. 49544 vytvorený cez katastrálny portál dňa 05.07.2017. 
Okres - Bratislava III, Obec- BA-m.č. Rača, Katastrálne územie - Rača. 
 
ČASŤ  A. Majetková podstata:       
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape 
parc. č.    Výmera v m2    Druh pozemku   Spôsob využ.p.  Umiest.poz.  Právny vzťah Druh ch.n. 
1900/5            74       Zastavané plochy a nádvoria 15  1   
1900/17         111       Zastavané plochy a nádvoria 18  1   
   
Legenda: 

Spôsob využitia pozemku: 
15- Pozemok na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.  
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 
Stavby 
súpisné            na parcele               druh             popis                                   umiestnenie 
číslo                 číslo                       stavby         stavby                                     stavby  
6589                1900/5                    10            rodinný dom       1 
 
Legenda: 
Druh stavby: 
10 - Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 
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ČASŤ  B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:      
por.č.       priezvisko, meno ( názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo ( IČO) 
                a miesto trvalého pobytu ( sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 
 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Krištofičová Barbora r. Bačová, Modrý Chodník 5, Bratislava, PSČ 831 06, SR 

spoluvlastnícky podiel     1/1 
Dátum narodenia: 25.02.1971    
  

Poznámka 
- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na parc. č.1900/5, 1900/17 a 
rodinný dom súp. č.6589 na parc. č.1900/5 v prospech ČSOB, a.s. (IČO 36854140) podľa EX 2423/2015 
zo dňa 25.09.2015 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Sucháček), P-2491/15 
- Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva v súlade s § 151l ods. 1 zákona 40/1964 Zb. - 
Občianskeho zákonníka v platnom znení na pozemky registra C KN p.č.1900/5, 1900/17 a na stavbu so 
súp.č.6589 na p.č.1900/5 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO:00151653, formou dobrovoľnej 
dražby, P-169/2017 
Titul nadobudnutia  
- Kúpna zmluva V-18521/14 zo dňa 09.09.2014 
 
ČASŤ  C  Ťarchy 
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľna, a.s., IČO: 00151653 na pozemky p.č. 1900/5, 1900/17 
a stavbu súp.č. 6589 na pozemku p.č. 1900/5 podľa V-30910/14 zo dňa 19.12.2014 
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného ČSOB a.s., IČO 36854140 na pozemky parc.č. 
1900/5, 1900/17 a stavbu súp.č. 6589 na pozemku parc.č. 1900/5, podľa exekučného príkazu EX 
2423/2015 zo dňa 03.11.2015 (súdny exekútor JUDr. Vladimír Sucháček), Z-21502/15 
- Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO: 31320155) na pozemky registra C KN 
parc.č.1900/5, 1900/17 a stavbu-rodinný dom súp.č.6589 na parc.č.1900/5, podľa V-5663/16 zo dňa 
31.03.2016 
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Hlavné mesto SR Bratislava IČO 00603481 na 
pozemky 
parc.č. 1900/5, 1900/17 a stavbu súp.č. 6589 na pozemku parc.č. 1900/5, podľa exekučného príkazu EX 
696/16 zo dňa 05.09.2016 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-19547/16 
Iné údaje: - Časť PK parc.č.1900/5 odčlenená do parc.č.2010. 
Poznámka: Bez zápisu     
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola stanovená dňa 06.07.2017. Nakoľko v čase 
šetrenia nebola sprístupnená nehnuteľnosť, boli zadávateľom poskytnuté podklady a znalecký posudok č. 
411/2014, vypracovaný Ing. Katarína Prokopčáková CSc.. Z toho dôvodu ohodnocujem nehnuteľnosť na 
základe posledných skutočností, predložených zadávateľom. Bolo predložené Kolaudačné rozhodnutie 
rodinného domu, pôdorys a situácia rodinného domu. 
 
d) Technická dokumentácia: 
Nakoľko sa vlastník nehnuteľnosti obhliadky nezúčastnil v stanovenom termíne, mi bol zadávateľom 
poskytnutý Znalecký posudok č. 411/2014, odkiaľ som prevzala podklady, rozhodnutie o prečíslení 
súpisného čísla a pôdorys rodinného domu.  
Jedná sa o rodinný dom na p.č.1900/5, ktorý má súpisné číslo. Doklady o veku stavieb sa nezachovali, 
bolo predložené potvrdenie m.č.Rača o pridelení súpisného čísla v roku 1974, avšak stavby sú podľa 
výpovede svedkov z roku 1935 - toto dokumentuje aj literatúra v lokalite a znalecký posudok vypracovaný 
pri predchádzajúcom právnom úkone. V dome bola realizovaná rekonštrukcia, ktorá je dokončená a je 
toto vyjadrené vo výpočte opotrebenia analytickou metódou. K samotnému rodinnému dome je prístup po 
komunikácií - p.č.2010 - Modrý chodník - nie je založený LV a verejnou komunikáciou - obecná cesta 
Zlatá noha. V čase šetrenie nebola prevedená povrchová úprava fasády. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Ohodnocované nehnuteľnosti evidované na LV č. 4954 sú vo výlučnom vlastníctve vlastníkov Krištofičová 
Barbora r. Bačová, nar. 25.02.1971, bytom Modrý Chodník 5, Bratislava, PSČ 831 06, SR, so 
spoluvlastníckym podielom 1/1. Nehnuteľnosť nadobudnutá: - Kúpna zmluva V-18521/14 zo dňa 
09.09.2014. 
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Predmetom ohodnotenia sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 4954 v k.ú. Rača - rodinný dom súp.č. 
6589 postavený na parc.č. 1900/5. K stavbám patrí pozemok, KN evidovaný ako zastavané plochy a 
nádvoria, parc.č. 1900/5, 1900/17. Využitie stavby domu a pozemkov súhlasí s evidenciou nehnuteľností. 
Umiestnenie stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1900/5 a pôdorysný tvar stavby korešponduje s 
nákresom v katastrálnej mape. 
Na ohodnocovaných nehnuteľnostiach sú viazané ťarchy: 
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s.  
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného ČSOB a.s. 
- Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s 
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Hlavné mesto SR Bratislava 

 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Rodinný dom - súp.č. 6589 postavený na parc.č. 1900/5 v k.ú. Rača 
Ploty  - uličný 
Vonkajšie úpravy- vodovodná prípojka, elektrická, plynová, kanalizačná prípojka, spevnené plochy, 

terasa 
Pozemky - parc.č. 1900/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 74 m2, 

- parc.č. 1900/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 111 m2, 
 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
- žiadne 

2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom s.č. 6589, p.č. 1900/5,  k.ú.Rača, okr.Bratislava III. 
 

POPIS STAVBY 

Ohodnocovaný rodinný dom súp. č. 6589, postavený na pozemku parc.č. 1900/5, sa nachádza v k.ú. 
Rača, okr. Bratislava III, so záhradou v lokalite s rodinnými domami. Pozostáva z 1.NP a obytného 
podkrovia bez podpivničenia obdĺžnikového tvaru a spolu so susedným objektom postaveným na 
pozemku parc.č. 1900/16 tvoria nesúmerný dvoj dom.  Nakoľko nebola v čase šetrenia nehnuteľnosť 
sprístupnená, bol mi zadávateľom poskytnutý ZP č. 411/2014, vypracovaný Ing. Katarína Prokopčáková 
CSc.  
Dom v roku 2005 bol na pôvodných základoch s ponechaním obvodového muriva A komplexne 
rekonštruovaný, včítane vodorovnej hydroizolácie základov. Vlastník nevedel preukázať pôvodný vek 
domu, ktorý vlastne nadobudol kúpou. Podľa dostupných informácií pôvodný dom mohol byť postavený v 
30 - tich rokoch minulého storočia. 
 
Dispozičné riešenie: 
Vstup do domu je z dvora z verandy, do dennej otvorenej časti domu, v ktorej je situovaná obývacia 
miestnosť, kuchyňa, zalomené jednoramenné schodisko do podkrovia a uzavretá kúpeľňa priamo 
vetraná, v ktorej okrem vane, umývadla, pračky je inštalovaný kotol na vykurovanie a prípravu teplej 
vody. V podkroví sú dve spálne šatník a prístupová chodba.  
 
Konštrukčné riešenie: 
Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou 
Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný 
odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, 
drevené)  
Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 1. PK - s rovným podhľadom betónové monolitické, 
prefabrikované a keramické  
Schodisko - 1. NP - mäkké drevo bez podstupníc  
Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a 
betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske 
konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, 
snehové zachytávače)  
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Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky – v čase šetrenie nebola prevedená.  
Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou 
hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - 
WC min. do výšky 1 m  
Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 1. PK - plastové s 
dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK - plastové  
Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem 
bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - 
keramické dlažby  
Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka 
(štvorhoráková); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - 
kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)  
Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - 
pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací s umývadlom  
Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - podlahové teplovodné; 1. PK - teplovod. s rozvod. bez 
ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného 
vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)  
Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj 
teplej vody - 1. NP - kotol ústredného vykurovania  
Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové a azbestocementové potrubie  
Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 1. PK - svetelná, 
motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením  
Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 
KS: 111 0 Jednobytové budovy 
 

MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1935 5,15*10,34+5,15*5,00+1,62*4,64 86,52 120/86,52=1,387 

1. Podkrovie 1935 5,15*10,34+5,15*5,00 79 120/79=1,519 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m

2
 ZP podľa zásad uvedených v 

použitom katalógu. 
 

Bod Položka 1.NP 1.PK 

2 Základy   

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

4 Murivo   

 4.7 sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0) 1270 1270 

5 Deliace konštrukcie   

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

6 Vnútorné omietky   

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 400 

7 Stropy   

 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 1040 1040 

8 Krovy   

 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 - 

10 Krytiny strechy na krove   

 10.2.a pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a 800 - 



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 138/2017 

Strana 7 

pod.) 

12 Klampiarske konštrukcie strechy   

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

65 - 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 20 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice   

 16.8 mäkké drevo bez podstupníc 185 - 

17 Dvere   

 17.2 plné alebo zasklené dyhované 190 190 

18 Okná   

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 530 

19 Okenné žalúzie   

 19.2 plastové 75 75 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)   

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

23 Dlažby a podlahy ost. miestností   

 23.2 keramické dlažby 150 - 

24 Ústredné vykurovanie    

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

 24.2.b podlahové teplovodné 770 - 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)   

 25.1 svetelná, motorická 280 280 

29 Bleskozvod   

 - vyskytujúca sa položka  155 - 

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 8050 4800 

 
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   

 34.3 kotol ústredného vykurovania (1 ks) 40 - 

35 Zdroj vykurovania   

 
35.1.c kotol ústredného vykurovania značkové kotly, vrátane typov turbo (Junkers, Vaillant, 
Leblanc…) (1 ks) 

335 - 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne   

 
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka 
(štvorhoráková) (1 ks) 

60 - 

 36.7 odsávač pár (1 ks) 30 - 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 - 

 36.12 kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (5 bm) 450 - 

37 Vnútorné vybavenie   

 37.3 vaňa plastová jednoduchá (1 ks) 65 - 

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 - 

38 Vodovodné batérie   



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 138/2017 

Strana 8 

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 - 

 38.3 pákové nerezové (1 ks) 20 - 

39 Záchod   

 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) 35 - 

40 Vnútorné obklady   

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

 40.4 vane (1 ks) 15 - 

 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 - 

45 Elektrický rozvádzač   

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 - 

 Spolu 1485 - 

 
Hodnota RU na m

2
 zastavanej plochy podlažia: 

 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (8050 + 1485 * 1,387)/30,1260 335,58 

1. Podkrovie (4800 + 0 * 1,519)/30,1260 159,33 

 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia analytickou metódou so stanovením životnosti kubickou metódou 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok 

užívania 
Životnosť Vek 

Opotrebenie 
[%] 

1 Základy vrát. zemných prác 6,70 1935 100 82 5,49 

2 Zvislé konštrukcie 19,95 1935 100 82 16,36 

3 Stropy 14,51 2005 100 12 1,74 

4 Zastrešenie bez krytiny 4,01 2005 82 12 0,59 

5 Krytina strechy 5,58 2005 85 12 0,79 

6 Klampiarske konštrukcie 0,73 2005 85 12 0,10 

7 Úpravy vnút. povrchov 5,58 2005 60 12 1,12 

8 Úpravy vonk. povrchov 0,00 2005 0 0 0,00 

9 Vnútorné ker. obklady 0,87 2005 60 12 0,17 

10 Schody 1,29 2005 33 12 0,47 

11 Dvere 2,65 2005 60 12 0,53 

12 Vráta 0,00 2005 0 0 0,00 

13 Okná 7,39 2005 60 12 1,48 

14 Povrchy podláh 6,00 2005 60 12 1,20 

15 Vykurovanie 11,06 2005 60 12 2,21 

16 Elektroinštalácia 5,58 2005 60 12 1,12 

17 Bleskozvod 1,08 2005 60 12 0,22 

18 Vnútorný vodovod 0,63 2005 60 12 0,13 

19 Vnútorná kanalizácia 0,07 2005 60 12 0,01 

20 Vnútorný plynovod 0,24 2005 60 12 0,05 

21 Ohrev teplej vody 0,28 2005 50 12 0,07 

22 Vybavenie kuchýň 3,98 2005 40 12 1,19 

23 Hygienické zariadenia a WC 0,77 2005 40 12 0,23 
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24 Výťahy 0,00 2005 0 0 0,00 

25 Ostatné 1,05 2005 40 12 0,32 

 Opotrebenie     35,59% 

 Technický stav     64,41% 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. NP z roku 1935   

Východisková hodnota 335,58 €/m
2
*86,52 m

2
*2,361*1,10 75 405,19 

Technická hodnota 64,41% z 75 405,19 48 568,48 

1. Podkrovie z roku 1935   

Východisková hodnota 159,33 €/m
2
*79,00 m

2
*2,361*1,10 32 689,88 

Technická hodnota 64,41% z 32 689,88 21 055,55 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Podlažie 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

1. nadzemné podlažie 75 405,19 48 568,48 

1. podkrovné podlažie 32 689,88 21 055,55 

Spolu 108 095,07 69 624,03 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Plot uličný  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

4. Plotové vráta:    

   c) drevené stolárske 1 ks  5185 172,11 €/ks 

 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

Plot uličný  1960 57 3 60 95,00 5,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (1ks * 172,11 €/ks) * 2,361 * 1,10 446,99 

Technická hodnota 5,00 % z 446,99 € 22,35 
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2.2.2 Studňa - kopaná 
 
Studňa - kopaná sa nachádza na pozemku parc.č. 1900/17 v hĺbke 12,00m. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 
KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Typ: kopaná 
Hĺbka: 12 m 
Priemer: 1000 mm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,10 
Rozpočtový ukazovateľ: do 5 m hĺbky: 81,49 €/m 
 5-10 m hĺbky: 149,21 €/m 
 nad 10 m hĺbky: 204,47 €/m 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Studňa - kopaná 1960 57 43 100 57,00 43,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(81,49 €/m * 5m + 149,21 €/m * 5m + 204,47 €/m * 2m) * 
2,361 * 1,10 

4 057,81 

Technická hodnota 43,00 % z 4 057,81 € 1 744,86 

2.2.3 Vodovodná prípojka 
 
Vodovodná prípojka realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 
Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 41,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   1,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 
 

TECHNICKÝ STAV 

 



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 138/2017 

Strana 11 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodovodná prípojka 2005 12 48 60 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 bm * 41,49 €/bm * 2,361 * 1,10 107,75 

Technická hodnota 80,00 % z 107,75 € 86,20 

2.2.4 Vodomerná šachta 
 
Vodomerná šachta realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 
Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   1,20*0,90*1,50 = 1,62 m

3
 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodomerná šachta 2005 12 48 60 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1,62 m
3
 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,361 * 1,10 1 069,79 

Technická hodnota 80,00 % z 1 069,79 € 855,83 

2.2.5 Kanalizačná prípojka  
 
Kanalizačná prípojka realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
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Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 
Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 
Počet merných jednotiek:   3,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kanalizačná prípojka  2005 12 68 80 15,00 85,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3 bm * 28,38 €/bm * 2,361 * 1,10 221,12 

Technická hodnota 85,00 % z 221,12 € 187,95 

2.2.6 Prípojka NN 
 
Prípojka NN realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  
Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 
Bod: 7.1. NN prípojky 
Položka: 7.1.c) káblová prípojka vzdušná Al 4*10 mm*mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   270/30,1260 = 8,96 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   5,38 €/bm 
Počet merných jednotiek:   3,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Prípojka NN 2005 12 48 60 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3 bm * (8,96 €/bm + 0 * 5,38 €/bm) * 2,361 * 1,10 69,81 

Technická hodnota 80,00 % z 69,81 € 55,85 
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2.2.7 Plynová prípojka 
 
Plynová prípojka realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   3,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Plynová prípojka 2005 12 48 60 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3 bm * 14,11 €/bm * 2,361 * 1,10 109,94 

Technická hodnota 80,00 % z 109,94 € 87,95 

 

2.2.8 Schodisko 
 
Vonkajšie schodisko realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predložené schody  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) 
Bod: 10.2. Betónové na terén s povrchom zatreným alebo z cem. poteru 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   215/30,1260 = 7,14 €/bm stupňa 
Počet merných jednotiek:   3*1,30 = 3,9 bm stupňa 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
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Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Schodisko 2005 12 48 60 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,9 bm stupňa * 7,14 €/bm stupňa * 2,361 * 1,10 72,32 

Technická hodnota 80,00 % z 72,32 € 57,86 

 

2.2.9 Spevnené plochy  
 
Spevnené plochy realizovaná počas rekonštrukcie rodinného domu v roku 2005.  
 

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:   0,90*6,00+0,90*1,20 = 6,48 m

2
 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,361 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Spevnené plochy  2005 12 48 60 20,00 80,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6,48 m
2
 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,361 * 1,10 145,24 

Technická hodnota 80,00 % z 145,24 € 116,19 

 
 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 
HODNOTY 

 

Názov 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

Rodinný dom s.č. 6589, p.č. 1900/5,  k.ú.Rača, 
okr.Bratislava III. 

108 095,07 69 624,03 

Plot uličný  446,99 22,35 

Studňa - kopaná 4 057,81 1 744,86 

Vonkajšie úpravy   
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Vodovodná prípojka 107,75 86,20 

Vodomerná šachta 1 069,79 855,83 

Kanalizačná prípojka  221,12 187,95 

Prípojka NN 69,81 55,85 

Plynová prípojka 109,94 87,95 

Schodisko 72,32 57,86 

Spevnené plochy  145,24 116,19 

Celkom za Vonkajšie úpravy 1 795,97 1 447,83 

Celkom: 114 395,84 72 839,07 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:   
Mestská časť Bratislava - Rača je súčasťou tretieho Bratislavského obvodu a od centra Bratislavy je 
vzdialená 6 km. Je preslávená predovšetkým svojimi bohatými vinohradníckymi tradíciami. Račianske 
vinohrady sa rozprestierajú na južných svahoch Malých Karpát v nadmorskej výške 150 - 300 m n. m. 
Nachádzajú sa tu železničné stanice Bratislava - Rača a Bratislava – východ. Vďaka svojej vynikajúcej 
polohe, peknej okolitej prírode a dobrému dopravnému spojeniu s centrom Bratislavy patrí Rača k 
najvyhľadávanejším mestským častiam Bratislavy. Je bezpečným miestom pre rodiny s deťmi. Lokalita je 
považovaná za obytnú zónu, v zastavanom území mesta, s prístupom po spevnenej asfaltovej 
komunikácii. Ponúka viacero možností pre oddych, kultúrne vyžitie, či aktívne trávenie voľného času. V 
mestskej časti sa nachádzajú dve kúpaliská, množstvo detských ihrísk, športových plôch, multifunkčné 
ihriská, bikrosový areál, ihrisko pre pozemný hokej, stolnotenisová hala a futbalový štadión. Je tu výborná 
občianska vybavenosť, školy, škôlky, gymnáziá, nákupné centrá, služby, lekári, lekárne, banky, kostoly, 
reštaurácie.  
Mesto Bratislava má komplexnú sieť obchodov a služieb, nachádzajú sa tu ministerstvá, krajský a 
mestský úrad, kultúrne zariadenia, športové areály, pošty, materské, základné, stredné a vysoké školy, 
vybudovaný je verejný vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrický rozvod a telekomunikačná, káblová a 
teplonosná sieť. Pracovné možnosti v meste sú výborné, nezamestnanosť je okolo 5%.  
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Stavba je dispozične vhodná na rodinné celoročné bývanie, na ktoré bola zriadená. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Na ohodnocovaných nehnuteľnostiach sú viazané ťarchy: 
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s.  
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného ČSOB a.s. 
- Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s 
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Hlavné mesto SR Bratislava 
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 

 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s ,,Metodikou  výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, 
polohy, typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej 
lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,90. 
Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza na kľudnej časti obce BA- m.č. Rača. Jedná sa o 
dvojpodlažný a prízemný rodinný dom so záhradou situovaný v uličnej zástavbe štvrte rodinných domov. 
Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je priaznivá, obytné miestnosti sú 
orientované na juh, vstup a sociálne miestnosti sú orientované na sever. V okolí sa nachádzajú rodinné 
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domy vo výstavbe. Základné služby sú dostupné v centre obce. Konfliktné skupiny neboli zaznamenané, 
nezamestnanosť do 5%, doprava je reprezentovaná železničnou alebo autobusovou medzimestskou 
dopravou, zastávka autobusu do 10 min pešou chôdzou. Doprava do centra Bratislavy do 15 min v 
závislosti od dopravnej situácie. Nehnuteľnosť je v dobrom stave, v čase šetrenia sa nehnuteľnosť 
využívaná, avšak nebola sprístupnená.  
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,9 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,900 + 1,800) 2,700 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,800 

III. trieda Priemerný koeficient 0,900 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,495 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,900 - 0,810) 0,090 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je vyšší II. 1,800 13 23,40 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 
obce 

    

 časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce III. 0,900 30 27,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 1,800 8 14,40 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 2,700 7 18,90 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,900 6 5,40 

6 Typ nehnuteľnosti     

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

III. 0,900 10 9,00 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti       

    

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 2,700 9 24,30 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 malá hustota obyvateľstva I. 2,700 6 16,20 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k JZ - JV II. 1,800 5 9,00 

10 Konfigurácia terénu     

 južný svah o sklone 5% -  25% II. 1,800 6 10,80 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

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

II. 1,800 7 12,60 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 
železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, 
lodná doprava a pod. 

I. 2,700 7 18,90 

13 
Obč. 
vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) 

    

 
krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 
nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb 

I. 2,700 10 27,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     
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 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,900 8 7,20 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby     

 
bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných tokov, 
bez nadmernej hlučnosti 

I. 2,700 9 24,30 

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

    

 bez zmeny III. 0,900 8 7,20 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,090 7 0,63 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,090 4 0,36 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,900 20 18,00 

 Spolu   180 274,59 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 274,59/ 180 1,526 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 72 839,07 € * 1,526 111 152,42 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 Pozemky -  k.ú.Rača, okr. Bratislava III. 

POPIS 

 
Ohodnocované pozemky parc.č. 1900/5, 1900/17 sú vedené na LV č. 4954 ako zastavané plochy a 
nádvoria, spolu o výmere 185m2. Uvedené pozemky sa nachádzajú v zastavanom území m.č. Rača, v 
obytnej časti s napojením na všetky inžinierske siete. Pozemky sú svahovité so sklonom do 10% v okolí 
pozemkov je zástavba rodinných domov so štandardným a nadštandardným vybavením. Na pozemku 
parc.č. 1900/5 je postavený rodinný dom súp.č. 6589, pozemok parc.č. 1900/17 tvorí dvor.  
Východiskovú hodnotu pozemku stanovujem z východiskovej hodnoty Hlavného mesta Bratislava ( 66,39 
EUR/m2 ). Použila som povyšujúci faktor z dôvodu zvýšeného záujmu o kúpu podobných pozemkov.  
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m
2
] 

Podiel Výmera [m
2
] 

1900/5 zastavané plochy a nádvoria 74 74,00 1/1 74,00 

1900/17 zastavané plochy a nádvoria 111 111,00 1/1 111,00 

Spolu 
výmera   

    185,00 

 
Obec:     Bratislava 
Východisková hodnota:  VHMJ = 66,39 €/m

2
 

 
Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 
koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

6. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 
obyvateľov, obytné časti miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné 
oblasti s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných 
domov v dosahu miest nad 100 000 obyvateľov 

1,20 
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kV 
koeficient intenzity využitia 

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, 
bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s 
bežným technickým vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

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

1,00 

kP 
koeficient obchodnej a 

priemyselnej polohy 
3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 
4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

5. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo 
zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 

1,30 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 1,20 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,50 * 1,30 * 
1,00 

2,8080 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 66,39 €/m
2
 * 2,8080 186,42 €/m

2 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 185,00 m

2
 * 186,42 

€/m
2 

34 487,70 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 1900/5 13 795,08 

parcela č. 1900/17 20 692,62 

Spolu 34 487,70 

 

III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
Úlohou znalca podľa objednávky na vypracovanie posudku bolo stanovenie všeobecnej hodnoty 
rodinného domu s príslušenstvom súp.č. 6589, postavený na pozemku parc.č. 1900/5, k.ú. Rača, obec 
BA-m.č Rača, okr. Bratislava III. a pozemkov parc.č. 1900/5, 1900/17 v k.ú. Rača, pre účel výkonu 
záložného práva, formou dobrovoľnej dražby.  
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. 

 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  111 152,42 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
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Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  34 487,70 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom s.č. 6589, p.č. 1900/5,  k.ú.Rača, okr.Bratislava III. 106 246,27 

Plot uličný  34,11 

Studňa - kopaná 2 662,66 

Vonkajšie úpravy  

Vodovodná prípojka 131,54 

Vodomerná šachta 1 306,00 

Kanalizačná prípojka  286,81 

Prípojka NN 85,23 

Plynová prípojka 134,21 

Schodisko 88,29 

Spevnené plochy  177,31 

Spolu za Vonkajšie úpravy 2 209,39 

Spolu stavby 111 152,42 

Pozemky  

 Pozemky -  k.ú.Rača, okr. Bratislava III. - parc. č. 1900/5 (74  m
2
) 13 795,08 

 Pozemky -  k.ú.Rača, okr. Bratislava III. - parc. č. 1900/17 (111  m
2
) 20 692,62 

Spolu pozemky (185,00 m
2
) 34 487,70 

Spolu VŠH  145 640,12 

Zaokrúhlená VŠH spolu  146 000,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  146 000,00 € 
Slovom: Jedenstoštyridsaťšesťtisíc Eur 
 
 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
Na ohodnocovaných nehnuteľnostiach sú viazané ťarchy: 
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s.  
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného ČSOB a.s. 
- Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s 
- Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave   dňa 17.7.2017 Ing. Dagmar Jančovičová 
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IV. PRÍLOHY 
 
 

 Objednávka znaleckého posudku za účelom vykonania dobrovoľnej dražby, zo dňa 06.06.2017 - kópia 
 

 Výpis z katastra nehnuteľností, LV č. 4954 pre k.ú. Rača, obec BA-m.č Rača., okr. Bratislava III, 
vytvorený cez katastrálny portál dňa 05.07.2017 - kópia 

 

 Kópia z katastrálnej mapy pre k.ú.  Rača, obec BA-m.č Rača., okr. Bratislava III, vytvorený cez 
katastrálny portál dňa 05.07.2017 - kópia 

 

 Potvrdenie o vydaní rozhodnutia o určení súpisného čísla č.: OVaÚP-328-3754/74, zo dňa 14.11.1974  
- kópia  

 

 Pôdorys rodinného domu súp.č. 6589, Rača, Bratislava  - kópia   
 

 Kópia mapy- umiestnenie stavby v obci a širšie vzťahy. 
 

 Fotodokumentácia stavu nehnuteľností k dátumu miestneho šetrenia. 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo 37 00 00 a odvetvie 
Odhad hodnoty nehnuteľností 37 09 01, evidované číslo znalca: 914955. 
 
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 138/2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 17.07.2017 
                                        
        .......................................................... 
                Ing. Dagmar Jančovičová 
 


