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I. ÚVOD POSUDKU 
 
1. Úloha znalca: 
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu s príslušenstvom súp.č. 112, Vajanského ulica súp.č.5, 
postavenom na pozemku parc.č. 2696 v k.ú. Malacky a pozemkov parc.č. 2696, 2697, k.ú. Malacky, obec 
Malacky, okres Malacky. 
 
- pozemky: parcela č. 2696, 2697, k.ú. Malacky 
- stavby: rodinný dom súpisné číslo 112, postavený na parc. č. 2696 

 
2. Dátum vyžiadania posudku: 05.02.2018 
 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie technického stavu): 
28.02.2018 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 07.03.2018. 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom :     
- Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 05.02.2018 
- Čestné prehlásenie o veku rodinného domu - kópia 
 
5.2 Získané znalcom :    
- Výpis z katastra nehnuteľností, LV č. 1015, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, vytvorený cez 

katastrálny portál dňa 02.03.2018 - kópia 
- Kópia z katastrálnej mapy, vytvorená cez katastrálny portál dňa 02.03.2018, pre k.ú. Malacky, obec 

Malacky, okres Malacky  - kópia 
- Preverenie stavu s pozemkami na relevantnom realitnom trhu. 
- Zameranie a zakreslenie 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. 

- 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  
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- 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 byt nie je schopný 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 bytu je stanovený ma 1 m2 podlahovej plochy bytu v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri 
tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia a územného vplyvu. Koeficient vývoja cien je 
podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre 4. štvrťrok 2017, prevzatý 
z internetovej stránky Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, www.usi.sk. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
Výpis z katastra nehnuteľností, List vlastníctva č. 1015 vytvorený cez katastrálny portál dňa 02.03.2018 
Okres - Malacky, Obec- Malacky, Katastrálne územie - Malacky. 
 
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. 
2696           246      Zastavané plochy a nádvoria 15       1 
2697           292      Záhrady     4       1 
 
Legenda: 
Spôsob využitia pozemku: 
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje 
zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemky je umiestnený  v zastavanom území obce  
 
Stavby 
súpisné        na parcele               druh             popis                                   umiestnenie 
číslo             číslo                       stavby          stavby                                     stavby  
112                2696                     10       Rodinný dom          1 
 
Legenda: 
Druh stavby: 
10 - Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná 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 Taraba Branislav r. Taraba, Vajanského 111/5, Malacky, PSČ 901 01, SR 

Dátum narodenia : 26.06.1987 
Spoluvlastnícky podiel    1/1 

Poznámka: 
- P-174/2017: Začatie súdneho konania na Okresnom súde Malacky pod sp.zn. 27C/12/2017. - 1912/17 
- P-316/2017: Upovedomenie o začatí exekúcie 427EX 59/17 zo dňa 09.10.2017 o spôsobe vykonania 
exekúcie predajom nehnuteľností v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o., Pečnianska 3714/8, 851 
01 Bratislava, IČO: 46258451 - Exekútorský úrad Bratislava, Matejkova 13, 841 05 Bratislava, súdny 
exekútor JUDr. Jozef Ingr. - 3010/17 
- P-317/2017: Upovedomenie o začatí exekúcie 427EX 78/17 zo dňa 09.10.2017 o spôsobe vykonania 
exekúcie predajom nehnuteľností v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o., Pečnianska 3714/8, 851 
01 Bratislava, IČO: 46258451 - Exekútorský úrad Bratislava, Matejkova 13, 841 05 Bratislava, súdny 
exekútor JUDr. Jozef Ingr. - 3011/17 
- P-6/2018: Oznámenie o začatí realizácie záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, 
a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 formou dobrovoľnej dražby. - 116/18 
Titul nadobudnutia:  
- Kúpna zmluva V-261/2015, právopl.18.02.2015. - 566/15 
ČASŤ  C  ŤARCHY 
- V-4049/14 Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s.,Tomášiková 48, Bratislava, IČO 
00151653 vyplývajúce zo zmluvy č.5061075543 zo dňa 09.09.2014 na parc.č. 2697, 2696, rodinný dom 
s.č. 112 na parc.č. 2696, právopl. 06.10.2014 -2944/14 
- Z-3045/2017: Exekučný príkaz 427EX 59/2017 zo dňa 26.06.2017 na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o., 
Pečnianska 3714/8, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 46258451 - Exekútorský úrad Bratislava, 
Matejkova 13, 841 05 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jozef Ingr. - 2250/17 
Iné údaje: Bez zápisu 
Poznámka: Bez zápisu    
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 28.02.2018 za účasti vlastníka 
nehnuteľnosti. Zameranie bolo vykonané dňa 28.02.2018 digitálnym diaľkomerom Leica DISTO D210, 
výrobné číslo 783648, kalibrované spoločnosťou Geoteam, dňa 04.03.2013. Namerané rozmery 
rodinného domu sú použité pre výpočet zastavanej plochy a následne výpočet technickej hodnoty 
rodinného domu. Fotodokumentácia stavu nehnuteľnosti bola vyhotovená znalcom dňa 28.02.2018. 
 
d) Technická dokumentácia: 
Zadávateľom bolo predložené čestné prehlásenie o veku domu a prístavbe. Projektová, technická 
dokumentácia a titul nadobudnutia nebol predložený. V čase šetrenia boli nehnuteľnosti zamerané, 
zakreslené a tvoria prílohu znaleckého posudku. Predpokladaná životnosť domu je 150 rokov- stavba pre 
bývanie s murovaným obvodovým plášťom. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1015 pre k.ú. Malacky sú vo výlučnom vlastníctve Taraba Branislav r. 
Taraba, nar. 26.06.1987, bytom Vajanského 111/5, Malacky, PSČ 901 01, SR, so spoluvlastníckym 
podielom 1/1. Nehnuteľnosti nadobudnuté: - Kúpna zmluva V-261/2015, právopl.18.02.2015. - 566/15 
Umiestnenie stavby rodinného domu súp.č. 112 postavenom na pozemku parc.č. 2696 a pôdorysný tvar 
stavby korešponduje s nákresom v katastrálnej mape.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Rodinný dom - súp.č. 112 postavený na parc.č. 2696 v k.ú. Malacky 
Drobná stavba - sklad náradia, postavený na parc.č. 2696 v k.ú. Malacky  
Vonkajšie úpravy- vodovodná, plynová, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, spevnené plochy, ploty 
Pozemky - parc.č. 2696, 2697, k.ú. Malacky 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
Neboli zistené. 
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2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom s.č. 112,  Vajanského ul. č. 5, k.ú. Malacky, okr. 
Malacky 
 

POPIS STAVBY 
Ohodnocovaný rodinný dom súp. č. 112 je postavený na pozemku parc. č. 2696 v okrese Malacky, k.ú. 
Malacky. Podľa predloženého čestného prehlásenia bol objekt postavený v roku 1925 a ide o 
jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia. V roku 1975 bola prevedená prístavba vstupnej chodby 
a jednej izby a v roku 2015-2017 prešiel rodinný dom čiastočnou rekonštrukciou, kedy vznikli aj dve 
samostatné bytové jednotky. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy 
všetkých miestností je určená na bývanie. 
 
Dispozičné riešenie - 1.NP:  
b.j.č.1 – chodba, obývacia miestnosť s kychyňou, 2x izba, technická miestnosť, kúpeľňa spolu s WC 
b.j.č.2 - chodba, obývacia miestnosť s kuchyňou, kúpeľňa spolu s WC 
 
Konštrukčné riešenie: 
Dom je založený na betónových základových pásoch bez izoláciou proti vlhkosti. Obvodové steny sú 
murované z plnej pálenej tehly hr. 45cm, priečky hr. 30cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, 
povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka – vyžaduje si opravu, zastrešenie je sedlovou 
strechou s krytinou pálenej dvojdrážkovej škridle (1998), klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu.  
V rokoch 2015-2017 bola prevedená rekonštrukcia spolu s dispozičnými zmenami, čím vznikli dve bytové 
jednotky so samostatnými vstupmi.  Elektroinštalácia svetelná, vykurovanie a ohrev teplej vody 
zabezpečený pre obidve bytové jednotky plynovým kotlom zn. Protherm osadený v technickej miestnosti. 
Ohodnocovaná nehnuteľnosť si vyžaduje rekonštrukciu. V čase šetrenia sa nehnuteľnosť plne využívala. 
 
Bytová jednotka č.1: 
Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové 
s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné 
dvere plastové presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obývacej miestnosti s kuchyňou 
veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia nebola 
jedna izba dokončená (bep podláh, povrchovej úpravy stien). 
 
Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynský linka v dĺžke 5,10bm so zabudovanými spotrebičmi – 
elektrický sporák, nerezové drez s pákovou batériou, digestor, podlaha veľkoplošná laminátová. 
Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, 
zabudované umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien do 
výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby.  
 
Bytová jednotka č.2: 
Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná plastové 
s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami, dvere hladké osadené v oceľových zárubniach, vstupné 
dvere drevené presklené, radiátory panelové plechové. Podlaha v obytných miestnostiach, kuchyni 
veľkoplošná laminátová v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. V čase šetrenia sa táto 
časť rodinného domu využívala na prenájom.  
 
Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynský linka v dĺžke 1,80bm so zabudovaným nerezovým 
drezom  s pákovou batériou, elektrický sporák, podlaha veľkoplošná laminátová. 
Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu murovaný sprchovací kút obložený keramickým obkladom, 
umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, podlaha z keramickej dlažby.  
 
Vek stavby a opotrebenie: 
Vek stavby je stanovený odborným odhadom znalca a to rok 1925, z čoho vyplýva, že vek domu je 2018-
1925 = 93 rokov. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, životnosť objektu stanovujem na 120 rokov.  
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ZATRIEDENIE STAVBY 

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

MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. NP 1925 9,95*8,00 79,6  

1. NP 1965 2,10*5,70+1,80*8,00 26,37  

Spolu 1. NP   105,97 120/105,97=1,132 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m

2
 ZP podľa zásad uvedených v 

použitom katalógu. 
 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy  

 2.1.b betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie 865 

4 Murivo  

 
4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 
do 50 cm 

1290 

5 Deliace konštrukcie  

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

6 Vnútorné omietky  

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 

7 Stropy  

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 

8 Krovy  

 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 

10 Krytiny strechy na krove  

 
10.2.b pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné 
dvojdrážkové 

670 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

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

65 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

 14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 2/3 110 

17 Dvere  

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

19 Okenné žalúzie  

 19.3 kovové 300 

20 Okenice a vonkajšie rolety  

 20.2 plastové 105 
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22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)  

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

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.1 svetelná, motorická 280 

30 Rozvod vody  

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

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 7340 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.1 liatinové  a kameninové potrubie (1 ks) 25 

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) (2 ks) 

120 

 36.7 odsávač pár (1 ks) 30 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (2 ks) 60 

 
36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (6.9 
bm) 

380 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.5 umývadlo (2 ks) 20 

 37.9 samostatná sprcha (2 ks) 150 

38 Vodovodné batérie  

 38.1 pákové nerezové so sprchou (2 ks) 70 

 38.4 ostatné (2 ks) 30 

39 Záchod  

 39.3 splachovací bez umývadla (2 ks) 50 

40 Vnútorné obklady  

 40.5 samostatnej sprchy (2 ks) 40 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.2 s poistkami (1 ks) 145 

 Spolu 1455 

 
Hodnota RU na m

2
 zastavanej plochy podlažia: 

 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

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

2
] 

1. NP (7340 + 1455 * 1,132)/30,1260 298,32 
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TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. NP 1925 93 27 120 77,50 22,50 

1. NP - prístavba 1965 53 27 80 66,25 33,75 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. NP z roku 1925   

Východisková hodnota 298,32 €/m
2
*79,60 m

2
*2,417*1,02 58 542,63 

Technická hodnota 22,50% z 58 542,63 13 172,09 

1. NP - prístavba z roku 
1965 

  

Východisková hodnota 298,32 €/m
2
*26,37 m

2
*2,417*1,02 19 394,09 

Technická hodnota 33,75% z 19 394,09 6 545,51 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Podlažie 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

1. nadzemné podlažie 77 936,72 19 717,60 

Spolu 77 936,72 19 717,60 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Drobná stavba - sklad 
 

POPIS STAVBY 

 
Stavba - sklad je postavená za rodinným domom vo dvore na pozemku parc.č. 2696. Založená je na 
betónových základových pásoch a obvodové konštrukcie sú z tehlového muriva hr. do 150mm. Objekt bol   
vybudovaný podľa vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1975 ako prízemný objekt s podpivničením s 
pultovou strechou. Dispozične pozostáva z jednej miestností. Osadené je oceľové okno, drevené 
zvlakové vstupné dvere, podlahy betónové s náterom,  vonkajšia povrchová úprava vápenná omietka, len 
z časti.  
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 
KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 
 

MERNÉ JEDNOTKY 

 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m
2
] kZP 

1. PP 1975 3,90*2,90 11,31 18/11,31=1,592 

1. NP 1975 3,90*2,90 11,31 18/11,31=1,592 
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ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m

2
 ZP podľa zásad uvedených v 

použitom katalógu. 
 
 

Bod Položka 1.PP 1.NP 

2 Základy a podmurovka   

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy - 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)   

 3.1.c murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm - 930 

 3.3 betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie 830 - 

4 Stropy   

 4.1 železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov 565 - 

 4.3 trámčekové bez podhľadu - 205 

5 Krov   

 5.3 pultové - 545 

7 Krytina na plochých strechách   

 7.1.c plechová pozinkovaná - 370 

8 Klampiarske konštrukcie   

 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) - 100 

9 Vonkajšia úprava povrchov   

 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo - 240 

11 Schodisko (podľa materiálu nástupnice)   

 11.6 mäkké drevo s podstupnicami 405 - 

13 Okná   

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové - 65 

14 Podlahy   

 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba - 145 

18 Elektroinštalácia   

 18.4 len svetelná - poistky - 190 

 Spolu 1800 3405 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

22 Vráta   

 22.5 drevené zvlakové (1 ks) - 145 

 Spolu - 145 

 
Hodnota RU na m

2
 zastavanej plochy podlažia: 

 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

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

2
] 

1. PP (1800 + 0 * 1,592)/30,1260 59,75 

1. NP (3405 + 145 * 1,592)/30,1260 120,69 

 

TECHNICKÝ STAV 

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

1. PP 1975 43 17 60 71,67 28,33 

1. NP 1975 43 17 60 71,67 28,33 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 1975   

Východisková hodnota 59,75 €/m
2
*11,31 m

2
*2,417*1,02 1 666,01 

Technická hodnota 28,33% z 1 666,01 471,98 

1. NP z roku 1975   

Východisková hodnota 120,69 €/m
2
*11,31 m

2
*2,417*1,02 3 365,20 

Technická hodnota 28,33% z 3 365,20 953,36 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Podlažie 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 1 666,01 471,98 

1. nadzemné podlažie 3 365,20 953,36 

Spolu 5 031,21 1 425,34 

 

2.2.2 Plot záhradný 
 
Ide o časť záhradného oplotenia z oceľových stĺpikov s betónovými základmi s výplňou zo strojového 
pletiva.  
 

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 

11,50m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové 
stĺpiky 

20,70m
2 380 12,61 €/m 

 
Dĺžka plotu:    11,50 m 
Pohľadová plocha výplne:    11,50*1,80 = 20,70 m

2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,02 
 
 

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 [%] 

Plot záhradný 1975 43 2 45 95,56 4,44 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (11,50m * 5,64 €/m + 20,70m
2
 * 12,61 €/m

2
) * 2,417 * 1,02 803,42 

Technická hodnota 4,44 % z 803,42 € 35,67 

 

2.2.3 Plot uličný  
 
Ide o časť murovaného plota od ulice v ktorom je osadená plechová brána a bránka. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 12,10m 700 23,24 €/m 

 Spolu:   23,24 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo 
plotových tvárnic 

21,78m
2 755 25,06 €/m 

4. Plotové vráta:    

   a) plechové plné 1 ks  7435 246,80 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   a) plechové plné 1 ks  4050 134,44 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    12,10 m 
Pohľadová plocha výplne:    12,1*1,80 = 21,78 m

2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Plot uličný  1970 48 2 50 96,00 4,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(12,10m * 23,24 €/m + 21,78m

2
 * 25,06 €/m

2
 + 1ks * 

246,80 €/ks + 1ks * 134,44 €/ks) * 2,417 * 1,02 
2 978,75 

Technická hodnota 4,00 % z 2 978,75 € 119,15 
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2.2.4 Prípojka vody 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.3. Vodovodné prípojky a rády liatinové potrubie 
Položka: 1.3.a) Prípojka vody DN 80 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1740/30,1260 = 57,76 €/bm 
Počet merných jednotiek:   7,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Prípojka vody 1975 43 17 60 71,67 28,33 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 bm * 57,76 €/bm * 2,417 * 1,02 996,79 

Technická hodnota 28,33 % z 996,79 € 282,39 

 

2.2.5 Vodomerná šachta 
 

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:   0,95*0,95*1,50 = 1,35 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Vodomerná šachta 1975 43 17 60 71,67 28,33 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1,35 bm * 41,49 €/bm * 2,417 * 1,02 138,09 

Technická hodnota 28,33 % z 138,09 € 39,12 

 

2.2.6 Prípojka plynu 
 

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:   6,50 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Prípojka plynu 1975 43 17 60 71,67 28,33 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6,5 bm * 14,11 €/bm * 2,417 * 1,02 226,11 

Technická hodnota 28,33 % z 226,11 € 64,06 

 
 

2.2.7 Prípojka NN 
 

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.i) káblová prípojka zemná Al 4*10 mm*mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   420/30,1260 = 13,94 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   8,36 €/bm 



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 48/2018 

14 
 

Počet merných jednotiek:   10,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Prípojka NN 1970 48 12 60 80,00 20,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 10 bm * (13,94 €/bm + 0 * 8,36 €/bm) * 2,417 * 1,02 343,67 

Technická hodnota 20,00 % z 343,67 € 68,73 

2.2.8 Kanalizačná prípojka 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové 
Položka: 2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   920/30,1260 = 30,54 €/bm 
Počet merných jednotiek:   8,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kanalizačná prípojka 1975 43 17 60 71,67 28,33 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 8 bm * 30,54 €/bm * 2,417 * 1,02 602,33 

Technická hodnota 28,33 % z 602,33 € 170,64 

 

2.2.9 Spevnené plochy 
 
Spevnené plochy nachádzajúce sa vo dvore z monolitického betónu. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
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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:   11,50*3,60+2,00*5,40+5,70*0,80 = 56,76 m

2
 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,417 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Spevnené plochy 1980 38 2 40 95,00 5,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 56,76 m
2
 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,417 * 1,02 1 207,62 

Technická hodnota 5,00 % z 1 207,62 € 60,38 

 
 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 
HODNOTY 

 

Názov 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

Rodinný dom s.č. 112,  Vajanského ul. č. 5, k.ú. 
Malacky, okr. Malacky 

77 936,72 19 717,60 

Drobná stavba - sklad 5 031,21 1 425,34 

Ploty   

Plot záhradný 803,42 35,67 

Plot uličný  2 978,75 119,15 

Celkom za Ploty 3 782,17 154,82 

Vonkajšie úpravy   

Prípojka vody 996,79 282,39 

Vodomerná šachta 138,09 39,12 

Prípojka plynu 226,11 64,06 

Prípojka NN 343,67 68,73 

Kanalizačná prípojka 602,33 170,64 

Spevnené plochy 1 207,62 60,38 

Celkom za Vonkajšie úpravy 3 514,61 685,32 

Celkom: 90 264,71 21 983,08 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Malacky  sú okresné mesto na Slovensku, ktoré leží v centre južnej časti Záhorskej nížiny. Mestom 
preteká potok Malina, ktorý sa vlieva do rieky Morava

.
 Malacky sú napojené na cestnú sieť cestami I. až 

III. triedy prechádzajúcimi jej územím a neďaleká diaľnica D2. Vzdialenosť do hlavných okolitých miest je 
Bratislava - 25 km, Viedeň - 60 km, Györ - 100 km, Brno - 100 km. Cez mesto prechádza dvojkoľajná 
elektrifikovaná železničná trať. V okrese Malacky sa nachádza Letisko Kuchyňa, ktoré sa však pre civilné 
účely v súčasnosti nevyužíva. 
Ohodnocovaná nehnuteľnosť nachádzajúca sa v lokalita je v zastavanom území obce, s prístupom po 
spevnenej asfaltovej komunikácii. Mesto má komplexnú sieť obchodov a služieb, nachádzajú sa okresný 
úrad, kultúrne zariadenia, športové areály, pošty, materské, základné, stredné školy, nemocnica s 
poliklinikou, zdravotné strediska, ochotnícke divadlo, kino, Palffiho kaštieľ, kostoly, parky. Vybudovaný je 
verejný vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrický rozvod. 
Pracovné možnosti v meste sú výborné, nezamestnanosť je okolo 5%. Realitný trh je dobrý v oceňovanej 
časti mesta, dopyt s ponukou je v rovnováhe.  Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi. V oceňovanej 
lokalite sa nevyskytujú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty. Hlavnou oceňovanou 
nehnuteľnosťou je rodinný dom s.č. 112, Vajanského ulica č. 5, Malacky.  
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Ohodnocovaný rodinný dom je stavebno technickým usporiadaním vhodná na projektovaný účel- na 
rodinný dom určený na celoročné bývanie. Iné využitie sa v blízkej budúcnosti nepredpokladá.   
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Na nehnuteľnostiach je viazaná ťarcha:  
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s. 
- Exekučný príkaz na nehnuteľnosti v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o. 

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. 
Ohodnocovaný rodinný dom súp.č. 112, k.ú. Malacky na Vajanského ulici pozostáva z 1.NP, bez 
podpivničenia. Prevládajúca zástavba v okolí domu - objekty pre bývanie, s veľmi dobrým občianskou 
vybavenosťou na úrovni okresného mesta. Ide o dom, ktorý si vyžaduje rozsiahlu opravu. Dopyt po 
nehnuteľnostiach je v rovnováhe, orientácia obytných miestností je na JV stranu, skladba obyvateľstva 
v okolí nehnuteľnosti je nízka, pozemok je rovinatý, bez možnosti ďalšej zástavby.  
Príslušenstvo domu tvoria, ploty, prípojky, spevnené plochy a drobná stavba, slúžiaca ako sklad náradia.. 
Pracovné možnosti obyvateľstva sú do 5%. Stavba je napojená na verejné rozvody plynu, rozvod vody, 
elektrické rozvody a kanalizácie. Nehnuteľnosť je dostupná pre autobusovú, vlakovú a automobilovú 
dopravu. Občianska vybavenosť na úrovni Okresného mesta. 
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 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mesto_(Slovensko)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1horsk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Malina_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
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Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,900 13 11,70 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 
obce     

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybraných sídlisk 

II. 1,800 30 54,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,900 10 9,00 

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     

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 
5% 

I. 2,700 6 16,20 

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 a autobus III. 0,900 7 6,30 

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

    

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

II. 1,800 10 18,00 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,495 8 3,96 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,800 9 16,20 

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 len čiastočne využiteľné na prenájom IV. 0,495 2 0,99 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,900 25 22,50 

 Spolu   185 262,08 



Znalec: Ing. Dagmar Jančovičová číslo posudku: 48/2018 

18 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 262,08/ 185 1,417 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 21 983,08 € * 1,417 31 150,02 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 Pozemky - k.ú. Malacky 

POPIS 

 
Ohodnocované pozemky sú umiestnené v tesnej blízkosti centra okresného mesta Malacky v 
zastavanom území obce, na Vajanského ulici. Terén je rovinatý bez výškových rozdielov, určený výlučne 
na zástavbu rodinného domu. Prístup na ohodnocovanú nehnuteľnosť je po spevnenej asfaltovej 
komunikácii pozemku parc.č.2709 - LV nezaložený. Okolitú zástavbu tvoria objekty podobných pozemkov 
a pozemkov na ktorých sa nachádzajú štandardné a nadštandardné rodinné domy. Na pozemku oarc.č. 
2696 je postavený rodinný dom a sklad a na pozemok parc.č. 2697 tvorí záhradu, ktorá je v zanedbanom, 
neudržiavanom stave. . Z verejných inžinierskych sietí sú na pozemku dostupné - verejný rozvod: 
elektriny, vody, zemného plynu a kanalizácia.  
Jednotkovú východiskovú hodnotu pozemkov stanovujem v zmysle Vyhlášky MSSR 492/2004 Z.z. a 
zmien v zmysle Vyhlášky MS SR 254/2010 Z.z. ako 70% hodnoty z východiskovej hodnoty mesta 
Bratislava, nakoľko okres Malacky je oblasť so zvýšeným záujmom o kúpu pozemkov na výstavbu a 
Bratislava je mesto z ktorého zvýšený záujem vyplýva.   

 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m
2
] 

Podiel Výmera [m
2
] 

2696 zastavané plochy a nádvoria 246 246,00 1/1 246,00 

2697 záhrada 292 292,00 1/1 292,00 

Spolu 
výmera   

    538,00 

 
Obec:     Malacky 
Východisková hodnota:  VHMJ = 70,00% z 66,39 €/m

2
 = 46,47 €/m

2
 

 
Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 
koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 
50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest nad 
50 000 obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v 
centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v dôležitých 
centrách turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti 
miest nad 50 000 obyvateľov 

1,20 

kV 
koeficient intenzity využitia 

4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s nižším 
štandardom vybavenia, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport 
s nižším štandardom vybavenia, 
- nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu 

0,95 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej 
dopravy 

1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná 
poloha a byty ) 

1,50 
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kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

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

1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

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

2,5650 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 46,47 €/m
2
 * 2,5650 119,20 €/m

2 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 538,00 m

2
 * 119,20 

€/m
2 

64 129,60 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 2696 29 323,20 

parcela č. 2697 34 806,40 

Spolu 64 129,60 

 
 

III. ZÁVER 
 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
 
Úlohou znalca podľa objednávky na vypracovanie posudku bolo stanovenie všeobecnej hodnoty 
rodinného domu s príslušenstvom súp.č. 112, Vajanského ulica súp.č.5, postavenom na pozemku parc.č. 
2696 v k.ú. Malacky a pozemkov parc.č. 2696, 2697, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, 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:  31 150,02 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  64 129,60 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
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3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom s.č. 112,  Vajanského ul. č. 5, k.ú. Malacky, okr. Malacky 27 939,84 

Drobná stavba - sklad 2 019,71 

Ploty  

Plot záhradný 50,54 

Plot uličný  168,84 

Spolu za Ploty 219,38 

Vonkajšie úpravy  

Prípojka vody 400,15 

Vodomerná šachta 55,43 

Prípojka plynu 90,77 

Prípojka NN 97,39 

Kanalizačná prípojka 241,80 

Spevnené plochy 85,56 

Spolu za Vonkajšie úpravy 971,10 

Spolu stavby 31 150,02 

Pozemky  

 Pozemky - k.ú. Malacky - parc. č. 2696 (246  m
2
) 29 323,20 

 Pozemky - k.ú. Malacky - parc. č. 2697 (292  m
2
) 34 806,40 

Spolu pozemky (538,00 m
2
) 64 129,60 

Spolu VŠH  95 279,62 

Zaokrúhlená VŠH spolu  95 300,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  95 300,00 € 
Slovom: Devätdesiatpäťtisíctristo Eur 
 
 

5. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 
Na nehnuteľnostiach je viazaná ťarcha:  
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa,a.s. 
- Exekučný príkaz na nehnuteľnosti v prospech oprávneného FORTRADEX, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave   dňa 7.3.2018 Ing. Dagmar Jančovičová 
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IV. PRÍLOHY 
 
 

 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 05.02.2018 
 

 Čestné prehlásenie o veku rodinného domu - kópia 
 

 Výpis z katastra nehnuteľností, LV č. 1015, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, 
vytvorený cez katastrálny portál dňa 02.03.2018 - kópia 

 

 Kópia z katastrálnej mapy, vytvorená cez katastrálny portál dňa 02.03.2018, pre k.ú. Malacky, 
obec Malacky, okres Malacky  - kópia 

 

 Čestné prehlásenie o veku rodinného domu - kópia 
 

 Zameranie a zakreslenie skutočného stavu - pôdorys rodinných domov  
 

 Kópia mapy- umiestnenie stavby v obci a širšie vzťahy. 
 

 Fotodokumentácia stavu nehnuteľností ku dňu ohodnotenia. 
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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 48/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 07.03.2018                                                                           
                        ...................................................... 
              
         Ing . Dagmar Jančovičová 
 
 
 
  
 
 


