
Znalec:   Ing.Zuzana Ponechalová  
        Školská 1136/45  

        013 01 Teplička nad Váhom  

        0903 018 444  

Zadávateľ: Copytrend, s.r.o., Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava  (pre 
účely dobrovoľnej dražby realizovanej spoločnosťou Dupos dražobná spol. s 

r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava) 
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                        ZNALECKÝ POSUDOK 
     

                                 179/2017 

   

Vo veci: stanoveniť všeobecnú hodnotu  rodinného domu č.s.414 na parc.č.156/3 
a pozemkov č.156/3 v katastrálnom území  k.u.Kysucký Lieskovec pre 

účel  dobrovoľnej dražby 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Počet listov (z toho príloh): 30(12)  
Počet odovzdaných vyhotovení: 4 
V Žiline, dňa 19.9.2017 

   

   

   

   

   

   



I. ÚVODNÁ ČASŤ 
   
1. Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu č.s.414 na 
parc.č.156/3  s pozemkami parc.č.156/3 k.ú.Kysucký Lieskovec 

2.  Dátum vyžiadania posudku:   8.8.2017 
   

3.  Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný: 30.8.2017 
   

4.  Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:   8.9.2017 
5.  Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:    
      5.1. Dodané zadávateľom:    
-   Výpis z Listu vlastníctva č. 521 k.ú. Kysucký Lieskovec, vyhotovený 

cez katastrálny portál dňa8.9.2017 

- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Lutiše 

- Stavebné povolenie  

     Potvrdenie obecného úradu v Kysuckom Lieskovci  

     Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

   5.2. Obstarané znalcom:  
-    Znalecká obhliadka vykonaná dňa 30.8.2017 bez účasti vlastníka 

-   Fotodokumentácia RD len exteriér 

6.  Použitý právny predpis:   Vyhláška  MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie z 

dôvodov, že sa jedná o nehnuteľnosť bez výnosu a nie je k 

dispozícii  hodnoverná reprezentačná štatistická základňa pre použitie 

metódy porovnávania. 

   

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

niektorých zákonov v platnom znení. 

-  Vyhláška  MS SR č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 

382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

-  Vyhláška  MS SR č. 254/2010 Z. z. ktorou sa mení Vyhláška MS SR 

490/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 

predpisov. 

-  STN 734055 - výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných 

objektov. 

-  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zn. 

nesk. pr.. 

-  Vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon). 

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

klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy 

-  Opatrenie Šatistického úradu SR 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 platnom znení. 

-  Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty 

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

827 - 3. 

    

8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. 
   

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

   

   

   



II. POSUDOK 
   
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
   
a)  Výber použitej metódy: Vyhláška  MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie z 

dôvodov, že sa jedná o nehnuteľnosť bez výnosu a nie je k 

dispozícii  hodnoverná reprezentačná štatistická základňa pre použitie 

metódy porovnávania. 

     Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových 

ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej ceny nehnuteľností 

a stavieb, vydanej ÚSI Žilina v roku 2001, kde sú uvedené rozpočtové 

ukazovatele v CÚ 4Q/1996, prepočítané do CÚ  IV.Q/2013 indexom cien 

stavebných prác, vydaných ŠÚ - SR.  

   

b)  Vlastnícke a evidenčné údaje, najmä identifikácia predmetu posúdenia podľa dokladu o 
vlastníctve:  
- Ohodnocovaný rodinný dom je rozostavaný na pozemku parc.č. KN 1848/5 

podľa GP.  

    9.1. LIST  VLASTNÍCTVA č. 521  vytvorený cez katastrálny portál dňa 

8.9.2017 

Obec : Kysucký Lieskovec Katastrálne územie: Kysucké Lieskovec    Okres: 
Kysucké Nové Mesto 

A:    MAJETKOVÁ  PODSTATA:    
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  
Par.č. 156/3     Druh pozemku: orná pôda              o výmere:     500 m2   
 

Stavby 

Súp.č.414         na parc.č.1563        rodinný dom s.č.414      1/1           

           

B: Vlastník: Franek Jaroslav r.Franek, 0233,Kysucký Lieskovec č.223,SR    
Poznámka: viď.LV č.521  
Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva č.V 1176/2011 z 11.10.2011-460/11 
Časť C: Ťarchy  
podľa LV č.521 

c. Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:    
- Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 30.8.2017 bez 

účasti vlastníka 

- Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti vyhotovená znalcom dňa 

30.8.2017 

   

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

Pôdorysy rodinného domu sú v prílohách znaleckého posudku. Ocenenie som 

vykonala podľa znaleckého posudku Ing.Gabriela Škorvagová,pretože 

nehnuteľnosť nebola sprístupnená 

   

e)Porovnanie právnej dokumentácie so skutočným stavom :     
Právna dokumentácia nie je zatiaľ  v súlade so skutkovým stavom.Rodinný 

domč.s.414 leží na parc.č.156/3 .Na kópii z katastrálnej mapy je zakreslený 

rodinný dom. Prístup k rodinnému domu je po miestnej komunikácii. 

 

g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú vlastnícky podložené:  
rodinný dom na parc.č.414 na parc.č. 156/3 

pozemok parc.č.KN 156/3 

vonkajšie úpravy 

   

f) 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.414 na parc.č.156/3 k.ú.Kysucký Lieskovec 
   
POPIS STAVBY  
POPIS STAVBY Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, murovaný rodinný 

dom s jedným podzemným podlažím, dvoma nadzemnými podlažiami a čiastočne 

zobytneným podkrovím postavený na rovinnom pozemku parcelné číslo KN 156/3 

v katastrálnom území Kysucký Lieskovec, obec Kysucký Lieskovec,  okres 

Kysucké Nové Mesto, v zastavanom území obce, v časti obce s rodinnými 

domami stredného štandardu. Objekt je osadený v priemernej hĺbke do 2,00 mm 

od upraveného terénu, založený na izolovaných, betónových, základových 

pásoch. Obvodové steny prvého a druhého nadzemného podlažia sú murované zo 

škvarobetónových tvárnic a tehál s vyhotovenými vnútornými omietkami 

štukovými a keramickým obkladom v práčovni, v kuchyni, v kúpeľni a vo WC. 

Strop nad podzemným a nad nadzemnými podlažiami je železobetónový, s rovným 

podhľadom. Schodište v dome je železobetónové, dvojramenné. Objekt je 

zastrešené sedlovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske 

konštrukcie strechy nie strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. V 

objekte sú vyhotovené vnútorné rozvody teplej a studenej vody, kanalizačné, 

elektrické a plynové rozvody a rozvody ústredného kúrenia. Objekt je 

zásobovaný pitnou vodou z obecnej vodovodnej siete, odkanalizovaný do 

izolovanej, betónovej žumpy. Elektrická prípojka je svetelná aj motorická. 

Kúrenie v dome je ústredné, teplovodné, na tuhé palivo a plynové. Zdrojom 

TÚV je kombinovaný bojler. K určeniu verku rodinného domu mi bolo 

poskytnuté potvrdenie obecného úradu v roku 1988 a teda jeho vek v dobrom 

technickom stave, je na ňom vykonaná pravidelná údržba. S ohľadom na 

použité stavebné materiály, s ohľadom na celkový stavebno - technický stav 

objektu, určujem  celkovú životnosť rodinného domu na 100 rokov.  

Popis podlaží 

1.podzemné podlažie 

Z dispozičného hľadiska sa na podzemnom podlaží nachádza garáž,kotolňa, 

práčovňa. Podlahy na podlaží sú prevažne betónové,  okná sú drevené, 

zdvojené, dvere sú drevené, garážová brána je plechová, otváravá. V kotolni 

je kotol na tuhé palivo, plynový kotol a kombinovaný bojler. V práčovni je 

smaltová vaňa, vyhotovený keramický obklad.  

1. Nadzemné podlažie  

Z dispozičného hľadiska sa na prvom nadzemnom podlaží nachádza vstup, 

chodba so schodiskom na druhé nadzemné podlažie, kuchyňa, WC, komora a 

jedna obytná izba. Z obytnej izby sa vychádza a loggiu. Podlahy na podlaží 

a na schodišti sú prevažne povlakové - lino, okná a balkónové dvere sú 

drevené, zdvojené, dvere sú drevené. V kuchyni je klasická kuchynská linka 

s plastovým umývadlom, plynový sporák, vyhotovený keramický obklad. Vo WC 

je misa WC, vyhotovený keramický obklad. V miestnostiach sú oceľové 

radiátory.  

2. Nadzemné podlažie  

Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza chodba so schodiskom, kúpeľňa a tri 

obytné izby. Z obytných izieb sa vychádza na loggiu. Na podlaží je prevažne 

povlaková podlaha - lino, v kúpeľni je keramická dlažba. Okná a balkónové 

dvere sú drevené, zdvojené. V kúpeľni je smaltová vaňa s umývadlom, 

vyhotovený keramický obklad. V miestnostiach sú oceľové radiátory.  

   



   

MERNÉ JEDNOTKY  
   

Výpočet zastavanej plochy  
   

Podlažie 
Zač. 

užívania 
Výpočet zast. plochy ZP [m2] Kzp 

1. PP 1988 59.87 59,87 120/59,87=2,004 

Spolu 1. PP:  59,87 2,004 

1. NP 1988 59.87 59,87 120/59,87=2,004 

Spolu 1. NP:  59,87 2,004 

2. NP 1988 59.87 59,87 120/59,87=2,004 

Spolu 2. NP:  59,87 2,004 

1. Podkrovie 1988 28.96 28,96 120/28,96=4,144 

Spolu 1. Podkrovie:  28,96 4,144 

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

podľa zásad uvedených v použitom katalógu.  

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:       2,382 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:      0,95 

   

   

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

1 Osadenie do terénu 
 

1.2.a v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou 750 

4 Murivo 
 

4.3 z monolitického betónu 1250 

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.a s rovným pohľadom betónové monolit. i prefabrikované 1040 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástup. 
 

16.6 cementový poter 180 

17 Dvere 
 

17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva 530 

18 Okná 
 

18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností 
 

23.6 cementový poter, tehlová dlažba 50 

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 
 

30.2.a 
z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho 

zdroja 
35 

31 Inštalácia plynu 
 

31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 
Spolu 5570 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

32 Vráta garážové 
 

32.5 oceľové (1 ks) 95 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 
 

33.2 plastové  a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

34 Zdroj teplej vody 
 

34.1 
zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s 

ústredným vykurovaním (1 ks) 
65 

35 Zdroj vykurovania 
 

35.1.a 
kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, 

elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) 
155 

35.1.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) 90 

37 Vnútorné vybavenie 
 

37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 

38 Vodovodné batérie 
 

38.4 ostatné (1 ks) 15 

40 Vnútorné obklady 
 

40.1 prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky (1 ks) 55 

40.4 vane (1 ks) 15 

 
Spolu 530 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

2 Základy 
 

2.2.a 
betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou 

izoláciou 
520 

3 Podmurovka 
 

3.8.b 
podpivn. do 3/4 ZP - priem. výška 50-100 cm - omietaná, 

škárované tehlové murivo 
200 

4 Murivo 
 

4.2.d 
murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30cm do 

40cm 
735 

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.a s rovným pohľadom betónové monolit. i prefabrikované 1040 

8 Krovy 
 



8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 

10 Krytiny strechy na krove 
 

10.1.c plechové pozinkované 570 

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 

14.2.b 
vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 1/2 do 

2/3 
70 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástup. 
 

16.4 PVC, guma 180 

17 Dvere 
 

17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná 
 

18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 
 

22.5 podlahoviny gumové,z PVC, lino 120 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností 
 

23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy 95 

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 
 

30.2.a 
z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho 

zdroja 
35 

31 Inštalácia plynu 
 

31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 
Spolu 6140 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 
 

33.2 plastové  a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne 
 

36.2 
sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo 

varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks) 
60 

36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 

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

rozvinutej šírky) (2.5 bm) 
138 

39 Záchod 
 

39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) 35 

40 Vnútorné obklady 
 

40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 

40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) 15 

45 Elektrický rozvádzač 
 

45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 



 
Spolu 558 

 

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Bod Položka Hodnota 

4 Murivo 
 

4.2.d 
murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30cm do 

40cm 
735 

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.a s rovným pohľadom betónové monolit. i prefabrikované 1040 

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 

14.4.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  do 1/3 40 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástup. 
 

16.4 PVC, guma 180 

17 Dvere 
 

17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná 
 

18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 
 

22.5 podlahoviny gumové,z PVC, lino 120 

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) 
 

25.2 svetelná 155 

30 Rozvod vody 
 

30.2.a 
z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho 

zdroja 
35 

 
Spolu 4140 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:  
   

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 
 

33.2 plastové  a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

37 Vnútorné vybavenie 
 

37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 

37.5 umývadlo (1 ks) 10 

38 Vodovodné batérie 
 

38.4 ostatné (2 ks) 30 



39 Záchod 
 

39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 

40 Vnútorné obklady 
 

40.1 prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky (1 ks) 55 

40.4 vane (1 ks) 15 

 
Spolu 175 

 

1. PODKROVIE 
   
Bod Položka Hodnota 

4 Murivo 
 

4.2.d 
murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30cm do 

40cm 
735 

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 

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

13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14. Fasádne omietky 
 

14.2.b 
vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 1/2 do 

2/3 
70 

17 Dvere 
 

17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná 
 

18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 
 

22.4 podlahoviny textilné vpichované (Jekor...) 105 

24 Ústredné vykurovanie  
 

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

a vykurovacie panely 
480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 
 

25.2 svetelná 155 

 
Spolu 3400 

 
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. PP (5570 + 530 * 2,004)/30,1260 220,15 

1. NP (6140 + 558 * 2,004)/30,1260 240,93 

2. NP (4140 + 175 * 2,004)/30,1260 149,06 

1. (3400 + 0 * 4,144)/30,1260 112,86 



Podkrovie 
 

TECHNICKÝ STAV  
   

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

1. PP 1988 29 71 100 29,00 71,00 

1. NP 1988 29 71 100 29,00 71,00 

2. NP 1988 29 71 100 29,00 71,00 

1. Podkrovie 1988 29 71 100 29,00 71,00 

 
   
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
   
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1988 
   

Východisková hodnota:  220,15 EUR/m2*59,87 m2*2,382*0,95 29 825,88 EUR 

Technický stav:  100 % - 29,00 % 71,00 %  

Technická hodnota:  71,00 % z 29 825,88 EUR 21 176,37 EUR 

 
   
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1988 
   

Východisková hodnota:  240,93 EUR/m2*59,87 m2*2,382*0,95 32 641,15 EUR 

Technický stav:  100 % - 29,00 % 71,00 %  

Technická hodnota:  71,00 % z 32 641,15 EUR 23 175,22 EUR 

 
   
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
   
Stavba z roku 1988 
   

Východisková hodnota:  149,06 EUR/m2*59,87 m2*2,382*0,95 20 194,62 EUR 

Technický stav:  100 % - 29,00 % 71,00 %  

Technická hodnota:  71,00 % z 20 194,62 EUR 14 338,18 EUR 

 
   
1. PODKROVIE 
   
Stavba z roku 1988 
   

Východisková hodnota:  112,86 EUR/m2*28,96 m2*2,382*0,95 7 396,12 EUR 

Technický stav:  100 % - 29,00 % 71,00 %  

Technická hodnota:  71,00 % z 7 396,12 EUR 5 251,25 EUR 

 
   

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
   



Podlažie VH [EUR] TH [EUR] 

1. podzemné podlažie 29 825,88 21 176,37 

1. nadzemné podlažie 32 641,15 23 175,22 

2. nadzemné podlažie 20 194,62 14 338,18 

1. podkrovné podlažie 7 396,12 5 251,25 

Spolu 90 057,77 63 941,02 
 

   

   

   

2.2 VONKAJŠIE ÚPRAVY 
   
2.2.1 vodovodná prípojka na parc.č.156/3 
   
   

Začiatok užívania:       1988 

Vek:         2017 - 1988 = 29 r. 

Životnosť:        60 r. 

Opotrebenie:      29 * 100 / 60 = 48,33 % 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,382 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 

Počet merných jednotiek:      25 bm 

   

Kategória:    1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod:     1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie 

Položka:    1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Kód KS:    2222 Miestne potrubné rozvody vody 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1780/30,1260 = 59,09 EUR/bm 
   

Východisková hodnota:  25 bm*59,09 EUR/bm*2,382*0,95 3 342,87 EUR 

Technický stav:  100 % - 48,33 % 51,67 %  

Technická hodnota:  51,67 % z 3 342,87 EUR 1 727,26 EUR 
 

   

2.2.2 Kanalizačná prípojka na parc.č.156/3 
   
   

Začiatok užívania:       1988 

Vek:         2017 - 1988 = 29 r. 

Životnosť:        60 r. 

Opotrebenie:      29 * 100 / 60 = 48,33 % 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,382 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 

Počet merných jednotiek:      8 bm 

   

Kategória:    2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod:     2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 

Položka:    2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm 

Kód KS:    2223 Miestne kanalizácie 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   530/30,1260 = 17,59 EUR/bm 
   

Východisková hodnota:  8 bm*17,59 EUR/bm*2,382*0,95 318,44 EUR 

Technický stav:  100 % - 48,33 % 51,67 %  



Technická hodnota:  51,67 % z 318,44 EUR 164,54 EUR 
 

   

2.2.3 Plynová prípojka na parc.č.156/3 
   
   

Začiatok užívania:       2000 

Vek:         2017 - 2000 = 17 r. 

Životnosť:        60 r. 

Opotrebenie:      17 * 100 / 60 = 28,33 % 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,382 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 

Počet merných jednotiek:      25 bm 

   

Kategória:    5. Plynovod (JKSO 827 5) 

Bod:     5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 

Kód KS:    2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 

Kód KS2:  2221 Miestne plynovody 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 EUR/bm 
   

Východisková hodnota:  25 bm*14,11 EUR/bm*2,382*0,95 798,24 EUR 

Technický stav:  100 % - 28,33 % 71,67 %  

Technická hodnota:  71,67 % z 798,24 EUR 572,10 EUR 
 

   

2.2.4 Žumpa na parc.č.156/3 
   
   

Začiatok užívania:       1988 

Vek:         2017 - 1988 = 29 r. 

Životnosť:        80 r. 

Opotrebenie:      29 * 100 / 80 = 36,25 % 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   2,382 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:        0,95 

Počet merných jednotiek:      18 m3 OP 

   

Kategória:    2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod:     2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11) 

Kód KS:    2223 Miestne kanalizácie 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3250/30,1260 = 107,88 EUR/m3 OP 
   

Východisková hodnota:  
18 m3 OP*107,88 EUR/m3 

OP*2,382*0,95 
4 394,19 EUR 

Technický stav:  100 % - 36,25 % 63,75 %  

Technická hodnota:  63,75 % z 4 394,19 EUR 2 801,30 EUR 
 

   

   

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY  
   

Názov 
Východisková 

hodnota 
Technická hodnota 

Rodinný dom č.s.414 na parc.č.156/3 k.ú.Kysucký 
Lieskovec 

90 057,77 EUR 63 941,02 EUR 



Vonkajšie úpravy 
  

vodovodná prípojka na parc.č.156/3 3 342,87 EUR 1 727,26 EUR 

Kanalizačná prípojka na parc.č.156/3 318,44 EUR 164,54 EUR 

Plynová prípojka na parc.č.156/3 798,24 EUR 572,10 EUR 

Žumpa na parc.č.156/3 4 394,19 EUR 2 801,30 EUR 

Celkom 8 853,74 EUR 5 265,20 EUR 

Celkom: 98 911,51 EUR 69 206,22 EUR 
 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
   

a) Analýza polohy nehnuteľností:    
Obec Kysucký Lieskovec leží v severnej časti Žilinského kraja, 22 km 

severovýchodne od Žiliny, uprostred Kysuckej vrchoviny.Plní funkciu 

nestrediskového sídla vyššieho významu s poľnohospodárskou funkciou. Stred 

obce dosahuje nadmorskú výšku 320 m n.m.Okolitá príroda je vychýrenou 

hubárskou oblasťou a ako stvorená na turistiku, terénny beh či 

cykloturistiku. 

Dom je samostatne stojaci, má 3 nadzemné podlažie. Dopravné spojenie je 

autobusovou dopravou SAD KNM,SAD ŽILINA smer Čadca. Kysucký Lieskovec je 

vyhľadávaným obytným satelitom krajského mesta Žilina a okresného mesta KNM 

pre kľudné prostredie,lukratívnu polohu a exkluzívne prostredie.V Kysuckom 

Lieskovci sa nachádza obecný úrad,základná škola -materská škola, 

pošta.  Obec je napojená na  inžinierske siete(plyn, voda, elektrina). 

   

b) Analýza využitia nehnuteľnoá školastí:  
Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá 

predpokladať. 

   

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
viď.Ťarchy LV č.521 k.ú.Kysucký Lieskovec v prílohe znaleckého denníka 

   

   

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.1.1.1 STAVBY 
   

Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie:  
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, polohu, typ 

nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po 

nehnuteľnostiach v danej lokalite., je vo výpočte uvažované s priemerným 

koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,45.  

   

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,45 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:  
I. trieda = 

1,350 

III. trieda + 

200 % = 

(0,450+0,900) 

II. trieda = 

0,900 

Aritm. priemer 

I. a III. 

triedy 

III. trieda 

= 0,450 

IV. trieda = 

0,248 

Aritm. priemer 

V. a III. 

triedy  

V. trieda = 

0,045 

III. trieda - 

90 % = (0,450-

0,405) 
 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  



č. Popis Trieda Kpdi 
Váha 

Vi 

Výsledok 

Kpdi*Vi 

1 Trh s nehnuteľnosťami III. 0,450 13 5,8500 

 
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

    
2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce II. 0,900 30 27,0000 

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných 

ulíc a vybraných sídlisk     
3 Súčasný technický stav nehnuteľností II. 0,900 8 7,2000 

 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú 

údržbu     
4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti I. 1,350 7 9,4500 

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a 

pod.     
5 Príslušenstvo nehnuteľnosti III. 0,450 6 2,7000 

 
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

    
6 Typ nehnuteľnosti III. 0,450 10 4,5000 

 

priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom 

- s predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým 

dispozičným riešením. Obchodný a prevádzkový 

objekt bez parkoviska. 
    

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti III. 0,450 9 4,0500 

 
obmedzené pracovné možnosti v mieste, 

nezamestnanosť do 15 %     
8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby II. 0,900 6 5,4000 

 
priemerná hustota obyvateľstva 

    
9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám III. 0,450 5 2,2500 

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná 

a čiastočne nevhodná     
10 Konfigurácia terénu I. 1,350 6 8,1000 

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o 

sklone do 5%     
11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby III. 0,450 7 3,1500 

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, 

kanalizácia do žumpy     
12 Doprava v okolí nehnuteľnosti IV. 0,248 7 1,7360 

 
železnica, alebo autobus 

    
13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) III. 0,450 10 4,5000 

 

obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné 

stredisko, kultúrne zariadenie, základná 

obchodná sieť a základné služby     

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby III. 0,450 8 3,6000 

 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 

m     
15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby II. 0,900 9 8,1000 

 
bežný hluk a prašnosť od dopravy 

    
16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. II. 0,900 8 7,2000 

 
zlepšenie podmienok existencie stavby v dobe 

dlhšej ako 5 rokov     
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia IV. 0,248 7 1,7360 



 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až 

trojnásobok súčasnej zástavby     
18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností V. 0,045 4 0,1800 

 
nehnuteľnosti bez výnosu 

    
19 Názor znalca II. 0,900 20 18,0000 

 
dobrá nehnuteľnosť 

    
 

Spolu 
  

180 124,70 
 

   

Koeficient polohovej diferenciácie: 124,7/ 180 = 0,693 

Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:  
69 206,22 EUR * 0,693 = 47 959,91 EUR 
   
   

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

difer. 

   

VŠH stavieb = 47 959,91 EUR 

   

   

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
   
3.2.1.1.1 pozemok 
Pozemky v obci Kysucký Lieskovec ležia v severnej časti Žilinského kraja, 

22 km severovýchodne od Žiliny, uprostred Kysuckej vrchoviny. Stred obce 

dosahuje nadmorskú výšku 320 m n.m.Okolitá príroda je vychýrenou hubárskou 

oblasťou a ako stvorená na turistiku, terénny beh či cykloturistiku. 

Dopravné spojenie je autobusovou dopravou SAD KNM,SAD ŽILINA smer Čadca. 

Kysucký Lieskovec je vyhľadávaným obytným satelitom krajského mesta Žilina 

a okresného mesta KNM pre kľudné prostredie,lukratívnu polohu a exkluzívne 

prostredie.V Kysuckom Lieskovci sa nachádza obecný úrad,základná škola -

materská škola, pošta.  Obec je napojená na  inžinierske siete(plyn, voda, 

elektrina,kanalizácia do žumpy). 

  
   

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 
Podiel Výmera 

156/3 
zastavaná plocha a 

nádvorie 
500 500,00 1/1 500,00 m2 

 

   

Obec:         Kysucký Lieskovec 

Východisková hodnota:     3,32 EUR 

Označenie 
koeficientu 

Názov a hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

Koeficient všeobecnej situácie:  

 kS  3. centrá obcí do 5 000 obyvateľov 1,00 

Koeficient intenzity využitia:  

 kV  3. rodinné domy so štandardným vybavením 1,00 

Koeficient dopravných vzťahov:  



 kD  

3. pozemky na predmestiach miest, odkiaľ sa možno pešo 

dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo vlastným 

autom do centra do 15 min. 
0,90 

Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:  

 kP  3. obytná poloha 1,20 

Koeficient druhu pozemku:  

 kI  

zastavaná plocha, nádvoria a záhrady pri stavbách 

d) veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v písmene c) 

1,20 

Koeficient povyšujúcich a redukujúcich faktorov:  

 kZ  

- pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo 

zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 

- oblasti s výrazným zvýhodnením daňových poplatkov 

- iné faktory 

3,00 

 

Koeficient polohovej diferenciácie:  1,00*1,00*0,90*1,20*1,20*3,00=3,888 

Jednotková hodnota pozemku:  3,8880 * 3,32 EUR/m2 = 12,91 EUR/m2 

Všeobecná hodnota pozemku:  500,00 m2*12,91 EUR/m2 = 6 455,00 EUR 

   
   



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

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

a)  Vypočítaná polohovou diferenciáciou:            
     Všeobecná hodnota stavieb:                            47 959,91 EUR 

     Všeobecná hodnota pozemkov:                            6 455,00 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.414 na parc.č.156/3 k.ú.Kysucký 

Lieskovec 
44 311,13 

Vonkajšie úpravy 
 

vodovodná prípojka na parc.č.156/3 1 196,99 

Kanalizačná prípojka na parc.č.156/3 114,03 

Plynová prípojka na parc.č.156/3 396,47 

Žumpa na parc.č.156/3 1 941,30 

Spolu 3 648,78 

POZEMKY 
 

pozemok - parc. č. 156/3 (500 m2) 6 455,00 

Spolu VŠH  54 414,91 

Zaokrúhlene  54 400,00 

 
Slovom:    
Pätdesiatštyritisícštyristo Eur 

   

V Žiline,  dňa 8.9.2017    Ing. Zuzana Ponechalová 

   

   



IV. PRÍLOHY 
-  Výpis z Listu vlastníctva č. 521 k.ú. Kysucký Lieskovec, vyhotovený cez 

katastrálny portál dňa8.9.2017 

-  Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Lutiše 

-  Stavebné povolenie  

   Potvrdenie obecného úradu v Kysuckom Lieskovci  

   Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie     
-  Fotodokumentácia RD len exteriér 

   



                  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 179/2017 znaleckého denníka č.EZP 
 
Za znalecký úkon a nevyhnutné náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.179/2017 
 
V Žiline,dňa 8.9.2017                                                                                                Ing.Zuzana Ponechalová 
   

 
 
 


