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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
   
   

1.Úloha znalca: stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu č.s.139 na 
parc.č.1333 s príslušenstvom k.ú. Dunajov pre účel  dobrovoľnej dražby 

2. Dátum vyžiadania posudku: 27.10.2017 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok(rozhodujúci na zistenie 

stavebnotechnického stavu ) 21.11.2017 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: 4.12.2017 
5.1 Dodané objednávateľom :            
Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.1386, vydaný dňa 

21.11.2017 cez GKÚ 

Kópia z katastrálnej mapy vydaná cez GKÚ 

Potvrdenie o veku stavby 

5.2 Obstaraná znalcom :            
Zakreslenie zamerania skutkového stavu nehnuteľností dňa 21.11.2017 

Fotodokumentácia vyhotovená 21.11.2017 

6. Použitý právny predpis:  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty. 

   

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. 

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

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

neskorších predpisov. 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 

79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o 

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej 

klasifikácii stavebných objektova stavebných prác výrobnej povahy 

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým 

sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. 

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

znení neskorších predpisov. 

Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností 

a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

   

8.Osobitné požiadavky objednávateľa:  
nie sú 

   

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:      
dobrovoľná dražba 

   

   

   

II. POSUDOK 
   
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
   
a) Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou 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 a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle 

citovanej vyhlášky a jej prílohy pomocou rozpočtových ukazovateľov 

publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb 

(ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ bytu je vytvorený  v zmysle 

citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený 

koeficient  zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je 

podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 

4. štvrťrok 2017 

   

b. Vlastnícke a evidenčné údaje :            
podľa listu vlastníctva č.1386 k.ú.Dunajov, obec Dunajov 

parcela registra ,,C" evidované na katastrálnej mape 

par.č.                     výmera v m2                         druh 

pozemku                                  spôsob 

využitia      umiest.pozemku 

1333                        796                               Zastavané 

plochy a nádvoria                       

15                                   1 

   

                                 Stavby 

   

Súpisné číslo          na parc.č.                  druh 

stavby          popis stavby 

139                              1333                              10      

              rod.dom č.s.139   

                                 

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby 
   

1 Šurabová Vincencia(r.Mekyňová), č.139, 023 02 Dunajov 

Dátum narodenia: 28.2.1954 
Spoluvlastnícky podiel             1/1 

Titul nadobudnutia     

Rozhodnutie 2002/1323 

Roep Dunajov 

Návrh na zápis rodinného domu č.s.139 -32/08 

Poznámka 

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností záložným 

veriteľom -Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, 
( CKN 1333 a stavba RD so s.č. 139 na CKN 1333) P 431/2017 z 2.10.2017 - 

208/17 

Rozhodnutie 2002/1323 

Roep Dunajov 

Návrh na zápis rod.domu čs.139 - 32/08 

ČASŤ C: Ťarchy 
Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 
00151653 na základe Úverovej zmluvy č. 5058732194 z 07.07.2014 podľa V-

2361/2014 z 28.07.2014 (CKN 1333 a rodinný dom 

č.s.. 139 na parcele CKN 1333) - 75/14 

Iné údaje 

Bez zápisu 

   

c. Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  
- Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 21.11.2017 

- Zameranie nehnuteľnosti vykonané dňa 21.11.2017 

- Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti vyhotovená znalcom dňa 

21.11.2017 



   

d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom :        
Dokumentácia  domu nebola poskytnutá a porovnaná so skutkovým stavom.Na LV 

je stavba vedená ako rodinný dom. Je to drevená stavba na betónových 

základoch. Vedľa rodinného domu sú hospodárske budovy, humno, pivnica so 

senníkom. Su to drobné stavby bez súpisného čísla. Humno je uz tohoto času 

zbúrené(drevená časť)altánok je dezolátnom stave. 

  e)Porovnanie právnej dokumentácie so skutočným stavom :     
Právna dokumentácia je  v súlade so skutkovým stavom.Rodinný dom č.s. 139 

leží na parc.č.1333.Na kópii z katastrálnej mapy je zakreslený rodinný dom 

č.s.139 a hospodárska budova humno. Rodinný do bol daný do užívania v 

r.1930. 

   

f) Vymenovanie jednotlivýcaz h stavieb a nehnuteľností v súlade s dokladmi o vlastníctve:  
rodinný dom č.s.139 na parcele č.1333 

pozemky č. KN C 1333 

vedľajšie stavby 

vonkajšie úpravy 

oplotenie 

   

g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú vlastnícky podložené:  
Neboli zistené. 

   

   

   

   

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
   
2.1 RODINNÉ DOMY 
   
2.1.1  rodinný dom č.s.139  na parc.č.1333  k.u.Dunajov 
   
POPIS STAVBY  
Rodinný dom je postavený na pozemku parc.č.1333 k.ú.Dunajov, na svahovitom 

teréne obrátený na júžný svah.Prístup k rodinnému domu je po miestnej 

komunikácii, najskôr z dediny Dunajov je to asfaltová cesta,potom je to 

spevnená komunikácia.Prístupová cesta vedie z Dunajova do časti ,,U 

Makynov".Je to aj rekreačná oblasť, kde si z rodinných domov vytvorili 

rekreačné chalupy.V mieste je možnosť napojenia sa na elektrický rozvod, 

vlastná studňa-spoločne so susedom a trativod. Rodinný dom je napojený iba 

na elektrický rozvod. Voda je iba zo studne.  

DISPOZIČNE RIEŠENIE :  
Z verandy sa dostaneme do kuchyne, z kuchyne do izieb.Stavba má iba jedno 

nadzemné podlažie.Je to nepodpivničená stavba.   

   

TECHNICKÝ POPIS RODINNÉHO DOMU:  
   

Dom je postavený vo svahovitom teréne.Nie je to podpivničená stavba.Na 

liste vl.1386 je popis stavby rodinný dom č.s.139. Je to drevená stavba, 

ktorá bola postavená v r.1930.Je postavená na základových pásoch z 

monolitického betónu s prekladaným kameňom.Je to drevená zrubová stavba s 

hrúbkou min.200 mm.Zvislé nosné konštrukcie sú čiastočne zateplené. Z vonku 

nie je stavba zrekonštruovaná, vo vnútri sú zrekonštruované podlahy, 

čiastočne zateplené a menené v jednej izbe sú laminátové podlahy a urobené 

čiastočne vnútorné omietky.V kuchyni je urobený drevený obklad, aj obklad 

stropu. V kuchyni je malá kuchynská linka, mikrovlnná rúra, sporák na tuhé 

palivo. V kuchyni nie je rozvod teplej ani studenej vody.Okná sú menené 



drevené s izolačným dvojsklom. V jednej izbe nie je ešte okno vymenené. V 

kuchyni a v druhej miestnosti je povlaková krytina PVC. 

Dvere sú hladké plné v drevenej obložkovej zárubni. Vykurovanie sú peterky 

v každej miestnosti a sporák na tuhé palivo.Ohrievač teplej vody nie 

je.Elektroinštalácia bola novozrekonštruovaná z r.2013. Je to vzdušný 

rozvod s poistkami. Rodinný dom je v tejto dobe postupne rekonštruovaný.   

   

MERNÉ JEDNOTKY  
   

Výpočet zastavanej plochy  
   

Podlažie 
Zač. 

užívania 
Výpočet zast. plochy ZP [m2] Kzp 

1. NP 1930 10.1*4.35+2.8*1.65 48,56 120/48,56=2,471 

Spolu 1. NP:  48,56 2,471 

 
   
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP 

podľa zásad uvedených v použitom katalógu.  

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:       2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:      0,95 

   

   

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

2 Základy 
 

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

3 Podmurovka 
 

3.1.a nepodpivn. - priem. výška do 50 cm - z opracovaného kameňa 570 

4 Murivo 
 

4.6.a drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm 3070 

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 pohľadom drevené trámové 760 

8 Krovy 
 

8.2 väznicové valbové, stanové 625 

10 Krytiny strechy na krove 
 

10.2.c pálené a betónové škridľové obyčajné jednodrážkové 535 

12 Klampiarske konštrukcie strechy 
 

12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy 65 

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

13.2 z pozinkovaného plechu 20 

15. Obklady fasád 
 

15.1.e obklady keramické, obklady drevom  nad 2/3 345 

17 Dvere 
 

17.3 hladké plné alebo zasklené 135 



18 Okná 
 

18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

19 Okenné žalúzie 
 

19.2 plastové 75 

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 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 
 

25.2 svetelná 155 

 
Spolu 8665 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

35 Zdroj vykurovania 
 

35.2.e lokálne - na tuhé palivá obyčajné (4 ks) 80 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne 
 

36.4 sporák na tuhé palivo (1 ks) 20 

36.11 
kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter 

rozvinutej šírky) (1.5 bm) 
83 

45 Elektrický rozvádzač 
 

45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 
Spolu 423 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:  
   

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP 
Hodnota RU 

[EUR/m2] 

1. NP (8665 + 423 * 2,471)/30,1260 322,32 
 

TECHNICKÝ STAV  
   

Podlažie Zač.užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. NP 1930 87 13 100 87,00 13,00 

 
   
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
   
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1930 
   

Východisková hodnota:  322,32 EUR/m2*48,56 m2*2,397*0,95 35 641,63 EUR 

Technický stav:  100 % - 87,00 % 13,00 %  

Technická hodnota:  13,00 % z 35 641,63 EUR 4 633,41 EUR 

 
   
   
   



   

2.2 DROBNÉ STAVBY 
   
2.2.1 Drobná stavba-humno 
   
POPIS STAVBY  
Drobná stavba má základové pätky, je postavená z jednostranne obitých 

dosiek, čiastočne má aj murovanú časť.Drevená časť je zbúraná zostala iba 

murovaná časť. 

MERNÉ JEDNOTKY  
   

Výpočet zastavanej plochy  
   

Podlažie 
Zač. 

užívania 
Výpočet zast. plochy ZP [m2] Kzp 

1. NP 1940 9.5*4.3 40,85 18/40,85=0,441 

Spolu 1. NP:  40,85 0,441 

 
   
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP 

podľa zásad uvedených v použitom katalógu.  

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:       2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:      0,95 

   

   

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka 
 

2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 
 

3.3 
betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej 

izolácie 
830 

14 Podlahy 
 

14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 185 

18 Elektroinštalácia 
 

18.4 len svetelná - poistky 190 

 
Spolu 1820 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

 
Spolu 0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:  
   

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP 
Hodnota RU 

[EUR/m2] 

1. NP (1820 + 0 * 0,441)/30,1260 60,41 
 

TECHNICKÝ STAV  
   



Podlažie Zač.užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. NP 1940 77 3 80 96,25 3,75 

 
   
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
   
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1940 
   

Východisková hodnota:  60,41 EUR/m2*40,85 m2*2,397*0,95 5 619,43 EUR 

Technický stav:  100 % - 96,25 % 3,75 %  

Technická hodnota:  3,75 % z 5 619,43 EUR 210,73 EUR 

 
 
   
   

2.2.2 Drevená hospodárska časť 
   
POPIS STAVBY  
Má základové pásy, spodná časť stavby sú kamenné steny s betónom.Je tu 

pivnica, podlaha je betónová.Je tu privedená aj elektrická energia. Nad 

pivnicou je drevený senník so sedlovou strechou s keramickou krytinou.Táto 

stavba je čiastočne zničená. Je postavená v svahovitom teréne za rodinným 

domom.Nie je zakreslená v katastrálnej mape. je to stavba do 25 m2. Nie je 

potrebné ohlasovanie stavby.  

MERNÉ JEDNOTKY  
   

Výpočet zastavanej plochy  
   

Podlažie 
Zač. 

užívania 
Výpočet zast. plochy ZP [m2] Kzp 

1. NP 1945 7*3 21 18/21=0,857 

Spolu 1. NP:  21 0,857 

2. NP 1945 7*3 21 18/21=0,857 

Spolu 2. NP:  21 0,857 

 
   
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP 

podľa zásad uvedených v použitom katalógu.  

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:       2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:      0,95 

   

   

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka 
 

2.1 
betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo 

omietaná 
925 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 
 



3.3 
betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej 

izolácie 
830 

14 Podlahy 
 

14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145 

 
Spolu 1900 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

22 Vráta 
 

22.5 drevené zvlakové (1 ks) 145 

 
Spolu 145 

 

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 
 

3.5 
drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo 

stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom 
675 

18 Elektroinštalácia 
 

18.4 len svetelná - poistky 190 

 
Spolu 865 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

 
Spolu 0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:  
   

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP 
Hodnota RU 

[EUR/m2] 

1. NP (1900 + 145 * 0,857)/30,1260 67,19 

2. NP (865 + 0 * 0,857)/30,1260 28,71 
 

TECHNICKÝ STAV  
   

Podlažie Zač.užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. NP 1945 72 3 75 96,00 4,00 

2. NP 1945 72 3 75 96,00 4,00 

 
   
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
   
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1945 
   

Východisková hodnota:  67,19 EUR/m2*21,00 m2*2,397*0,95 3 213,04 EUR 

Technický stav:  100 % - 96,00 % 4,00 %  

Technická hodnota:  4,00 % z 3 213,04 EUR 128,52 EUR 

 
   



2. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1945 
   

Východisková hodnota:  28,71 EUR/m2*21,00 m2*2,397*0,95 1 372,92 EUR 

Technický stav:  100 % - 96,00 % 4,00 %  

Technická hodnota:  4,00 % z 1 372,92 EUR 54,92 EUR 

 
   

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
   
Podlažie VH [EUR] TH [EUR] 

1. nadzemné podlažie 3 213,04 128,52 

2. nadzemné podlažie 1 372,92 54,92 

Spolu 4 585,96 183,44 
 

   

   

   

2.3 PLOTY 
   
2.3.1 Oplotenie 
   
Predmetom ohodnotenia je plot predzáhradky a oplotenia rodinného 

domu.Oplotenie bolo vybudované v r.2013.Plot bol zrekonštruovaný má 

betónové základy s podmúrovkou, je drevený na zvlakoch osadený do oceľových 

stĺpikov.Vstup do rodinného domu je cez vrátka (z oceľovej tyčoviny. 

   

Začiatok užívania:      2013 

Vek:        2017-2013 = 4 r. 

Životnosť:       50 r. 

Opotrebenie:      4 * 100 / 50 = 8 % 

   

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:    2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  0,95 

   

Dĺžka plotu:       32 m 

Pohľadová plocha výplne:     32*1.2 = 38,40 m2 

   

Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ RU 

1. Základy vrátane zemných prác: 
   

   z kameňa a betónu 32,00m 700 23,24 EUR/m 

 
Spolu: 

  
23,24 EUR/m 

3. Výplň plotu: 
   

   
drevený na zvlakoch osadený do 

oceľ. alebo drev. stĺpikov 
38,40m2 350 11,62 EUR/m 

5. Plotové vrátka: 
   

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo 

z kovových profilov 
1 ks  3890 129,12 EUR/ks 

 

   



Východisková hodnota:  
(32,00m*23,24 EUR/m + 

38,40m2*11,62 EUR/m2 + 1ks*129,12 

EUR/ks)*2,397*0,95 
3 003,58 EUR 

Technický stav:  100 % - 8,00 % 92,00 %  

Technická hodnota:  92,00 % z 3 003,58 EUR 2 763,29 EUR 
 

   

   

2.3.2 Oplotenie záhrady 
   
Oplotenie záhrady sú základy iba okolo drevených stĺpikov. Výplň je drevená 

na zvlakoch osadené na drevených stĺpikoch. Plot podĺa výpovede majiteľa 

bol postavený v r.1951.  

   

Začiatok užívania:      1951 

Vek:        2017-1951 = 66 r. 

Životnosť:       70 r. 

Opotrebenie:      66 * 100 / 70 = 94,29 % 

   

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:    2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  0,95 

   

Dĺžka plotu:       58 m 

Pohľadová plocha výplne:     58*1.3 = 75,40 m2 

   

Pol. 
č. 

Popis Počet MJ Body / MJ RU 

1. Základy vrátane zemných prác: 
   

   
okolo stĺpikov oceľových, 

betónových alebo drevených 
58,00m 170 5,64 EUR/m 

 
Spolu: 

  
5,64 EUR/m 

3. Výplň plotu: 
   

   
drevený na zvlakoch osadený do 

oceľ. alebo drev. stĺpikov 
75,40m2 350 11,62 EUR/m 

 

   

Východisková hodnota:  
(58,00m*5,64 EUR/m + 75,40m2*11,62 

EUR/m2)*2,397*0,95 
2 740,02 EUR 

Technický stav:  100 % - 94,29 % 5,71 %  

Technická hodnota:  5,71 % z 2 740,02 EUR 156,46 EUR 
 

   

   

2.4 VONKAJŠIE ÚPRAVY 
   
2.4.1 Elektrická prípojka 
   
Elektrická prípojka bola rekonštruovaná v r.2013. Bola prerobená, ide zo 

stĺpa, je to nové vedenie, nový elektromer a hodiny.    

   

Začiatok užívania:       2013 

Vek:         2017 - 2013 = 4 r. 

Životnosť:        60 r. 

Opotrebenie:      4 * 100 / 60 = 6,67 % 



Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 

Počet merných jednotiek:      10 bm 

   

Kategória:    7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 

Bod:     7.1. NN prípojky 

Položka:    7.1.b) vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe 

Kód KS:    2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   480/30,1260 = 15,93 EUR/bm 
   

Počet káblov:   1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   9,56 EUR/bm 
   

Východisková hodnota:  
10 bm*(15,93 EUR/bm+0*9,56 

EUR/bm)*2,397*0,95 
362,75 EUR 

Technický stav:  100 % - 6,67 % 93,33 %  

Technická hodnota:  93,33 % z 362,75 EUR 338,55 EUR 
 

   

2.4.2 Spevnené plochy 
   
Spevnené plochy boli vystavané  

   

Začiatok užívania:       1961 

Vek:         2017 - 1961 = 56 r. 

Životnosť:        60 r. 

Opotrebenie:      56 * 100 / 60 = 93,33 % 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 

Počet merných jednotiek:      2*5 = 10 m2 ZP 

   

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

Bod:     8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 

Položka:    8.2.b) Do hrúbky 150 mm 

Kód KS:    2111 Cestné komunikácie 

Kód KS2:  2112 Miestne komunikácie 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   330/30,1260 = 10,95 EUR/m2 ZP 
   

Východisková hodnota:  
10 m2 ZP*10,95 EUR/m2 

ZP*2,397*0,95 
249,35 EUR 

Technický stav:  100 % - 93,33 % 6,67 %  

Technická hodnota:  6,67 % z 249,35 EUR 16,63 EUR 
 

   

2.4.3 Suchý záchod 
   
Suchý záchod bol postavený spolu s humnom v r.1940. Je to vonkajší drevený 

záchod záchod bez žumpy.  

   

Začiatok užívania:       1945 

Vek:         2017 - 1945 = 72 r. 

Životnosť:        80 r. 

Opotrebenie:      72 * 100 / 80 = 90,00 % 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,397 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 



Počet merných jednotiek:      1 Ks 

   

Kategória:    11. Vonkajší záchod (JKSO 815 9) 

Bod:     11.1. Drevený bez žumpy 

Kód KS:    2ex Inžinierske stavby 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1200/30,1260 = 39,83 EUR/Ks 
   

Východisková hodnota:  1 Ks*39,83 EUR/Ks*2,397*0,95 90,70 EUR 

Technický stav:  100 % - 90,00 % 10,00 %  

Technická hodnota:  10,00 % z 90,70 EUR 9,07 EUR 
 

   

   

2.5 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY  
   

Názov 
Východisková 

hodnota 
Technická hodnota 

rodinný dom č.s.139  na parc.č.1333  k.u.Dunajov 35 641,63 EUR 4 633,41 EUR 

Drobné stavby 
  

Drobná stavba-humno 5 619,43 EUR 210,73 EUR 

Drevená hospodárska časť 4 585,96 EUR 183,44 EUR 

Celkom 10 205,39 EUR 394,17 EUR 

Ploty 
  

Oplotenie 3 003,58 EUR 2 763,29 EUR 

Oplotenie záhrady 2 740,02 EUR 156,46 EUR 

Celkom 5 743,60 EUR 2 919,75 EUR 

Vonkajšie úpravy 
  

Elektrická prípojka 362,75 EUR 338,55 EUR 

Spevnené plochy 249,35 EUR 16,63 EUR 

Suchý záchod 90,70 EUR 9,07 EUR 

Celkom 702,80 EUR 364,25 EUR 

Celkom: 52 293,42 EUR 8 311,58 EUR 
 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
   

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.1.1.1 STAVBY 
   
a/ Analýza polohy nehnuteľnosti:  
Obec Dunajov leží na oboch brehoch rieky Kysuca, v nadmorskej výške 373 m. 

V malej miere je obklopená pohoriami Kysucké Beskydy a Javorníky. Najvyšším 

vrchom je Vojtov vrch. Územie má charakter vrchoviny. Svojou rozlohou a 

počtom obyvateľov sa radí medzi menšie obce. Patrí do okresu Čadca a 

Žilinského samosprávneho kraja. Má rozlohu 605 ha . Susedí s mestom Krásno 

nad Kysucou, s obcami Ochodnica a Kysucký Lieskovec. Má výhodnú polohu, 

nakoľko je vzdialená od okresného mesta Čadca cca 13 km a od krajského 

mesta Žilina cca 18 km. Obec Dunajov sa počtom obyvateľov radí do kategórie 

stredných obcí Slovenska / kategória 500 - 2000 obyvateľov/ 

História obce siaha až do čias doby Veľkomoravskej, čo dokazujú aj kostrové 

náleziská. 



Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia (1582) na území Budatínskeho 

panstva.  

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598. V tomto období mala obec 

7 domov.  

Obyvatelia obce sa zaoberali chovom oviec a poľnohospodárstvom. Pôvodný 

názov obce  

bol Dunajow alebo po maďarsky Dunajó.  

V 17. storočí zasiahla obec Dunajov valašská kolonizácia. Z Dunajova 

pochádzal Plančík, člen Jánošíkovej družiny. Nedostatok úrodnej pôdy viedol 

k vzniku remesiel, hlavne drotárstva a k vysťahovalectvu. 

Cez obec Dunajov vedie :  
- cesta I. triedy E75-I/11 európskeho významu s dĺžkou 2 km. Nakoľko je 

spojnicou s Českou republikou a Poľskom, význam tejto cesty je spojený aj s 

prepravou nebezpečných látok 

- cesta II. tiredy - v časti Matúškov, slúži ako náhradná komunikácia v 

prípade havárie na ceste E75-I/11 

- cesta III. triedy 006011 smerujúca z Dunajova do Ochodnice 

- miestne komunikácie - spojnice medzi centrom obce a jednotlivými osadami 

- preprava obyvateľov obce a v okolí je zabezpečená prostredníctvom 

autobusovej dopravy 

- osady : Centrum, Rieka, Matúškov, U Makyňov  
Cesta E75 prechádza priamo cez chotár obce, ale nie je z nej odbočka do obce. Odbočiť sa dá 
smerom do obce Ochodnica alebo z mesta Krásno nad Kysucou.Obec Dunajov sa nachádza na 
hlavnom železničnom eletrifikovanom dvojkoľajovom ťahu Žilina - Bohumín v dĺžke 4.5 km. Železničná 

trať bola zmodernizovaná v rámci projektu : Modernizácia trate Žilina - Krásno nad 
Kysucou, ktorý bol realizovaný v spolupráci s EÚ. Vybudovali sa : 

protihlukové zábrany, nové nástupišťa, železničná zástavka, nadchod pre 

verejnosť, oznamovacia a zabezpečovacia technika.V zimnom období je v 

prevádzke lyžiarsky vlek Tatra - poma s dĺžkou 450 m, ktorý je v správe 

obce. Pri lyžiarskom vleku je v prevádzke obecná chata. 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je zabezpečené prostredníctvom 

obecného vodovodu, v správe SEVAK Žilina. Pokrytá je takmer celá obec. V 

predchádzajúcich rokoch bola realizovaná rekonštrukcia časti vodovodnej 

siete. V súčasnosti je jej technický stav vyhovujúci. Problematickou časťou 

zásobovania pitnou vodou je osada U Makyňov, kde sa v rámci plánovanej 

modernizácie počíta s komplexnou rekonštrukciou a s výstavbou nového 

vodojemu.  

V Dunajove je obecný úrad, pošta, škola 1-5,škôlka a knižnica.V dedine je 

rozvod obecnej vody, plyn a elektrina. 

V osade U Makyňov, kde sa nachádza nehnuteľnosť je zdroj vody studňa ( pre 

viacero domov) a elektrina. Vykurovanie tuhým palivom. 

Prístupová cesta je zo začiatku asfaltová cesta, neskôr spevnená 

komunikácia.V zime je zabezpečené odhŕňanie snehu.   

V okolí domu je veľmi pekná príroda, využitie aj ako rekreačná poloha.   

   

   

b/Analýza využitia nehnuteľnosti:  
Rodinný dom svojim dispozičným riešením ako aj účelom, pre ktorý bol 

povolený, je predurčený na celoročné bývanie. 

   

c/Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnost:  
   

ČASŤ C: Ťarchy 
Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 
00151653 na základe Úverovej zmluvy č. 5058732194 z 07.07.2014 podľa V-

2361/2014 z 28.07.2014 (CKN 1333 a rodinný dom 

č.s.. 139 na parcele CKN 1333) - 75/14 

   

   

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,5 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:  



I. trieda = 

1,500 

III. trieda + 

200 % = 

(0,500+1,000) 

II. trieda = 

1,000 

Aritm. priemer 

I. a III. 

triedy 

III. trieda 

= 0,500 

IV. trieda = 

0,275 

Aritm. priemer 

V. a III. 

triedy  

V. trieda = 

0,050 

III. trieda - 

90 % = (0,500-

0,450) 
 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

č. Popis Trieda Kpdi 
Váha 

Vi 

Výsledok 

Kpdi*Vi 

1 Trh s nehnuteľnosťami III. 0,500 13 6,5000 

 
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

    
2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce III. 0,500 30 15,0000 

 
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji 

obce     
3 Súčasný technický stav nehnuteľností III. 0,500 8 4,0000 

 
nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

    
4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti I. 1,500 7 10,5000 

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a 

pod.     
5 Príslušenstvo nehnuteľnosti IV. 0,275 6 1,6500 

 
znižujúce cenu nehnuteľnosti - nevhodné 

príslušenstvo (chlievy, maštale a pod.)     
6 Typ nehnuteľnosti IV. 0,275 10 2,7500 

 

nevhodný - dom v radovej uličnej zástavbe, s 

dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným 

riešením. Obchodný a prevádzkový objekt s 

nevhodným dispozičným riešením pre daný účel 

využitia. 

    

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti II. 1,000 9 9,0000 

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu 

dopravy, nezamestnanosť do 10 %     
8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby I. 1,500 6 9,0000 

 
malá hustota obyvateľstva 

    
9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám II. 1,000 5 5,0000 

 
orientácia hlavných miestností k JZ - JV 

    
10 Konfigurácia terénu II. 1,000 6 6,0000 

 
južný svah o sklone 5% -  25% 

    
11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby IV. 0,275 7 1,9250 

 
elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, 

kanalizácia do žumpy     
12 Doprava v okolí nehnuteľnosti IV. 0,275 7 1,9250 

 
železnica, alebo autobus 

    
13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) IV. 0,275 10 2,7500 

 

obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, 

lekár, zubár, reštaurácia, obchody s 

potravinami a priem. tovarom     

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby II. 1,000 8 8,0000 

 
význačné prírodné lokality, lesy, vodná nádrž, 

park, skanzen a pod.     



15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby I. 1,500 9 13,5000 

 
bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných 

tokov, bez nadmernej hlučnosti     
16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. I. 1,500 8 12,0000 

 
zlepšenie podmienok existencie stavby v dobe 

kratšej ako 5 rokov     
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia V. 0,050 7 0,3500 

 
žiadna  možnosť rozšírenia 

    
18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností V. 0,050 4 0,2000 

 
nehnuteľnosti bez výnosu 

    
19 Názor znalca III. 0,500 20 10,0000 

 
priemerná nehnuteľnosť 

    
 

Spolu 
  

180 120,05 
 

   

Koeficient polohovej diferenciácie: 120,05/ 180 = 0,667 

Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:  
8 311,58 EUR * 0,667 = 5 543,82 EUR 
   
   

3.1.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY 
   
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej 

difer. 

   

VŠH stavieb = 5 543,82 EUR 

   

   

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
   
3.2.1.1.1 pozemok 
   
Obec Dunajov sa nachádza blízko mesta Krásno nad kysucou, Čadca-okresné 

mesto 5 km a Žilina-krajské mesto 18 km. 

Pozemok sa nachádza v osade U Makyňov. Osada je ľahko prístupná z obce cez 

asfaltovú cestu a neskôr spevnenú štrkovú komunikáciu.V osade je viac 

rodinných domov.Pri pozemku je studňa, v osade je elektrina. 

Je tu čistý vzduch bez inhalácii a krásna scenéria.V blízkosti sú Javorníky 

a Kysucké beskydy. Cena sa odvíja od ceny krajského mesta(80%). 

   

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 
Podiel Výmera 

1339 
zastavaná plocha a 

nádvorie 
796 796,00 1/1 796,00 m2 

 

   

Obec:         Dunajov 

Východisková hodnota:     21,25 EUR/m2 

Označenie 
koeficientu 

Názov a hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

Koeficient všeobecnej situácie:  



 kS  2. poľnohospodárske oblasti značne vzdialené od obcí 0,80 

Koeficient intenzity využitia:  

 kV  

2. rodinné domy s nižším štandardom vybavenia, 

bytové domy s podštandardným vybavením, 3 – 4-

podlažné nebytové stavby pre priemysel s malým 

technickým vybavením, využívané poľnohospodárske 

stavby 

0,95 

Koeficient dopravných vzťahov:  

 kD  

1. pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti 

využitia hromadnej dopravy, cesty bez dokončovacích 

prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta 

v trvaní viac ako 30 min. 

0,80 

Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:  

 kP  3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 

Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:  

 kI  
2. stredná vybavenosť (napríklad: miestne rozvody 

vody, elektriny) 
1,00 

Koeficient povyšujúcich faktorov:  

 kZ  
 

1,00 

Koeficient redukujúcich faktorov:  

 kR  
7. svahovitosť terénu, hladina podzemnej vody, 

únosnosť základovej pôdy 
1,00 

 

Koeficient polohovej diferenciácie:  0,80*0,95*0,80*1,20*1,00*1,00*1,00=0,7296 

Jednotková hodnota pozemku:  0,7296 * 21,25 EUR/m2 = 15,50 EUR/m2 

Všeobecná hodnota pozemku:  796,00 m2*15,50 EUR/m2 = 12 338,00 EUR 
   
   



III. ZÁVER 
   
   
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
   
Rekapitulácia : 
Názov                                                  Všeobecná hodnota 

------------------------------------------------------------------------ 

a)  Vypočítaná polohovou diferenciáciou:            
     Všeobecná hodnota stavieb:                             5 543,82 EUR 

     Všeobecná hodnota pozemkov:                           12 338,00 EUR 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej 

difer. 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej 

difer. 

   

   

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
   
Názov Všeobecná hodnota [EUR] 

STAVBY 
 

rodinný dom č.s.139  na parc.č.1333  k.u.Dunajov 3 090,48 

Drobné stavby 
 

Drobná stavba-humno 140,56 

Drevená hospodárska časť 122,35 

Spolu 262,91 

Ploty 
 

Oplotenie 1 843,11 

Oplotenie záhrady 104,36 

Spolu 1 947,47 

Vonkajšie úpravy 
 

Elektrická prípojka 225,81 

Spevnené plochy 11,09 

Suchý záchod 6,05 

Spolu 242,95 

POZEMKY 
 

pozemok - parc. č. 1339 (796 m2) 12 338,00 

Spolu VŠH  17 881,82 

Zaokrúhlene  17 900,00 

 
Slovom:    
Sedemnásťtisícdeväťsto Eur 

   

V Žiline,dňa 4.12.2017     Ing. Zuzana Ponechalová 

 
   

   



IV. PRÍLOHY 
Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.1386, vydaný dňa 

21.11.2017 cez GKÚ 

Kópia z katastrálnej mapy vydaná cez GKÚ 

Potvrdenie o veku stavby 

Zakreslenie zamerania skutkového stavu nehnuteľností dňa 21.11.2017 

Fotodokumentácia vyhotovená 21.11.2017 

   



         

         V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 

vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 914120 zo dňa 20.12.2006 pre odbor:37 
00 00 Stavebníctvo, odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 10 02 Oceňovanie nehnuteľnosti, evidenčné číslo 
znalca: 91 41 20. 
 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 247/2017 znaleckého denníka č.EZP 
 
Za znalecký úkon a nevyhnutné náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.247/2017 
 
V Žiline,dňa 4.12.2017                                                                                                       Ing.Zuzana Ponechalová 
   

 
 


