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Znalec :  Ing.Zuzana Ponechalová 
        Školská 1136/45 

        013 01 Teplička nad Váhom 

        0903018444        

   

Zadávateľ: Objednávateľ ZP - uvedený v ZP =  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) 

   

Číslo spisu objednávka:      172000204  
   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                      ZNALECKÝ POSUDOK 
                                 88/2017 

   

   

   

   

   

Vo veci:      Stanovenia všeobecnej hodnoty  jednoizbového bytu č. 29 na  3. 
poschodí  bytového domu súpisné číslo 4048 postaveného na parcele KN  číslo 

494/44  v k.ú. Záturčie,  ul. Nálepkova 1, 3,  v meste Martin vrátane podielu na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku, podľa vyhlášky MS SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku za účelom uskutočnenia prevodu vlastníckych práv, uzatvorenia záložnej 

zmluvy na hodnotené nehnuteľnosti a uzatvorenia úverového obchodu.  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

Počet listov (z toho príloh):                  12   (5) 
Počet odovzdaných vyhotovení:           5 x písomne a 1x CD 
   

V Žiline dňa:    28.5.2017 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
   

1. Úloha znalca:  
Stanovenia všeobecnej hodnoty  jednoizbového bytu č. 29 na  3. 

poschodí  bytového domu súpisné číslo 4048 postaveného na parcele KN  číslo 

494/44  v k.ú. Záturčie,  ul. Nálepkova 1, 3,  v meste Martin vrátane podielu na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku, podľa vyhlášky MS SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku. 

   

2. Dátum vyžiadania posudku:                   25.3.2017 
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok /rozhodujúci pre zistenie stavebnotechnického stavu/: 
           18.4.2017 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosti ohodnocujú :      28.5.2017 
5 Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :     
5.1 Dodané objednávateľom :     
· Písomná objednávka znaleckého posudku zo dňa 25.3.2017 

· Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva 

č.  2858 k.ú. Martin, vytvorená cez katastrálny portál 

· Kópia z katastrálnej mapy, vytvorená cez katastrálny portál 

· doklad o veku domu  

      Pôvodný znalecký posudok    

5.2 Obstarané znalcom :     
· Zameranie a obhliadka skutkového stavu bez účasti vlastníka zo dňa 

15.4.2017-nebolo možné úrobiť zameranie pôdorysu, pôdorys je iba informatívny 

poskytnutý z internetu pôdorysy 1-izbového bytu Martin.   

·  

· Fotodokumentácia bez účasti vlastníka zo dňa 18.4.2017-len exteriér   

   

6. Použitý právny predpis :     
· Vyhláška MS SR č.492/2004 Z.z. - Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku.   

   

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 obstavaného 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. 

· 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. 

· Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

· Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.   

· Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ II. štvrťrok 

2014, spracované pomocou pomeru indexov stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie 

stavieb.   

8. Osobitné požiadavky objednávateľa :  
· Neboli vznesené   

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:  
· dobrovoľná dražba 
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II. POSUDOK 
   
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
   

   

a) Výber použitej metódy:  
Hodnotenie nehnuteľností je vykonané v súlade s prílohou číslo 3 vyhlášky MS SR 

č.492/2004 Z.z.- o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité 

rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty uvedené 

v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej USI 

Žilina. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty som použil metódu polohovej 

diferenciácie. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonať, 

pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady pre 

porovnávanie. Výnosová hodnota nie je vypočítaná nakoľko predmetom ohodnotenia 

nie je nehnuteľnosť, ktorá by dosahovala výnos formou prenájmu.  Výpočet 

východiskovej hodnoty bytu je vykonaný 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 o. i. koeficient konštrukcie a 

koeficient vybavenia. Koeficient cenovej úrovne je stanovený v hodnote 2,235 

podľa ostatných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre I. 

štvrťrok 2017.   

   

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností hodnotených v tomto posudku bola 

zvolená metóda polohovej diferenciácie.   

   

Zdôvodnenie vylúčenia ostatných metód:     
Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie 

treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová 

plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov 

a ohodnocovaného objektu. Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo 

prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť 

identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych 

okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav 

tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod). V danom prípade neboli k 

rozhodnému dátumu pre dané miesto (lokalitu) získané potrebné doklady na 

objektívne použitie tejto metódy.   

   

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:     
Predmetný byt, spoluvlastnícky podiel priestoru  na spoločných častiach a 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. 494/44  v k.ú. 

Záturčie,  je v katastri nehnuteľností evidovaný v čiastočnom  liste vlastníctva 

číslo 2858  k.ú.Záturčie.  

Byt číslo 29  na 3. poschodí  vo vchode č. 1 vrátane podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. 4048  ča spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku parc. č. 494/44 je evidovaný  vo vlastníctve  

   

· Parcely registra“C“ evidované na katastrálnej mape 

Parc.č.     výmera v m2       druh pozemku 

494/44         1076           zastavané plochy a nádvoria 

   

      Stavby 

Súp.č.      na parc.č. 

4048            494/44        9 Nálepkova 1,3 

   

Byty a nebytové priestory 

Byt 

Vchod: 1          3.p.        Byt č.29 
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Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 

pozemku: 3084/226065 
163 Chlebovičova Eva r.Chlebovičova,Holubyho 49/15,Martin,PSČ 036 01,SR 

Spoluvlastnícky podiel:   1/1 
   

Poznámka:  
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom na dražbe bytu č. 29/3.p.,V: 
1, podiel 

3084/226065 na spoloč. častiach a zariadeniach domu č.s. 4048 a na pozemku 

registra C KN parc.č. 494/44 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 

5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 - P 408/16, zápis vykonaný dňa 

18.10.2016;vz.1858/16 

   

Časť C: Ťarchy 
   

Viď.LV č.4048 

   

c)  Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  
· Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa  18.4.2017 bez 

účasti vlastníctva 

· Fotodokumentácia vyhotovená  18.4.2017 bez účasti vlastníctva 

   

d) Zhodnotenie a porovnanie technickej dokumentácie zo skutkovým stavom:  
· Technická dokumentácia nebola poskytnutá a preto nebola porovnaná so 

skutkovým stavom. Byt nebol sprístupnený, preto som použila podklady zo 

znaleckého posudku číslo 152/2014 vypracovaného Ing. 

· Doklad o veku obytného domu bol podklad mestského úradu vek stavby je 

r.1958. 

   

e) Popisné a geodetické údaje katastra nehnuteľností:     
·· Údaje zo súboru geodetických a popisných údajov katastra nehnuteľností sú 

v súlade so skutkovým stavom. 

· Obytný dom v ktorom sa predmetný byt nachádza je zapísaný v liste 

vlastníctva, stavba je zakreslená v katastrálnej mape. V liste vlastníctva je 

zapísaný aj ohodnocovaný byt č. 13 a pozemok parcela KN č. 494/44 pod stavbou 

bytového domu súp. č. 4048, ul. Nálepkova 1,3 Martin. 

   

f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré sú predmetom posúdenia:     
· Byt číslo 29 na 3. poschodí, vchod č. 1, v obytnom dome s.č. dome s.č. 

4048 ul. Nálepkova 1, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č. KN 494/44  k.ú. 

Záturčie.   

   

g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a pozemkov, ktoré nie sú predmetom posúdenia:     
· Nie sú 

   

   

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
   
2.1 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 
   
2.1.1 Jednoizbový byt č. 29, na 3.poschodí bytového domu s.č. 4048, 
Nálepkova 1, Martin 
   
Umiestnenie objektu, stavebnotechnický popis a základné údaje domu:  
Obytný dom bol podľa údajov z "Výmeru - povolenie na užívanie budovy 90 

b.j"  postavený v roku 1958.  Ide o murovaný obytný dom - trojpodlažné objekty s 

podzemným podlažím ktorý bol vybudovaný ako súčasť uzatvoreného bytového 
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komplexu s podstavanou občianskou vybavenosťou - obchodmi a zariadeniami služieb 

vo vedľajšom dome a  s vnútorným átriom s prístupom do dvora cez pasáž.  V átriu 

vo dvore je vybudovaná parková zeleň, ihriská a oddychové plochy pre užívateľov 

domu. Dom má charakter chodbového domu s dvomi vchodmi od ul. Nálepkovej a 

zadnými vchodmi do dvora. Vo vchode č. 1 je umiestnené celkom 42 bytových 

jednotiek. V suteréne je osadená výmenníková stanica tepla. Obytný dom je 

postavený z tehál klasickou stavebnou technológiou, pričom jeho konštrukčné 

prvky dlhodobej aj krátkodobej životnosti sú vo veľmi  dobrom technickom 

stave.  Nosné steny sú vymurované v hrúbky 530 mm vrátane zateplenia a deliace 

steny v hrúbke 150 mm.  Základy sú betónové roštové. Stropy betónové doskové s 

rovnými podhľadmi. Strecha je drevená sedlová s valbami, pokrytá hliníkovým 

plechom. Klampiarske konštrukcie strechy a parapetov z pozinkovaného plechu. 

Povrchová úprava fasády je vyhotovená zo silikátovej omietky. V roku 2006-2008 

bola v dome vykonaná oprava domu podľa projektu obnovy vrátane zateplenia 

obvodových stien domu kontaktným zatepľovacím systémom, vrátane vnútorných 

stropov a stien v spoločných priestoroch, chodbách aj v suteréne. V rámci 

tejto  opravy boli  vymenené okná a vchodové dvere do domu. Vnútorné omietky 

spoločných priestorov prevažne hladké.  Podlahy v spoločných priestoroch 

prevažne z cementových poterov a brúseného terazza. Schodisko je železobetónové 

monolitické s povrchom brúsené terazzo. Okná na schodisku a spoločných 

priestoroch sú  nové plastové s vetracími krídlami. Vstupné dvere do domu sú 

taktiež nové plastové s hliníkovými výstužnými profilmi. Dvere na spoločných 

priestoroch sú drevené hladké.   

·Spoločnými zariadeniami obytného domu  miestnosti pre kočíky a bicykle,   

práčovňa, terciálne rozvody pre príjem televízneho signálu - vrátane káblovej 

televízie, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, 

kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj 

v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.  

·Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, 

priečelia, vchody, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé 

nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu.   

   

Stavebnotechnický popis bytu:  
Byt číslo 29 pozostáva z jednej izby a príslušenstva, ktorým sa rozumie, vstupná 

chodba,  kuchyňa, WC s kúpeľňou a pivnica  v suteréne obytného domu. V byte bola 

v roku 2006 vykonaná kompletná oprava interiéru a byt sa nachádza v dobrom 

technickom stave - pozri obrázky vo fotodokumentácii.  Vnútorné povrchy stien sú 

upravené štukovou omietkoua a maľovkou.  Podlahy v obytných miestnostiach sú 

pôvodné z dubových  parkiet v izbe, ktoré boli vybrúsené a nalakované 

transparentným náterom. V   kúpeľni s WC,  chodbe a v kuchyni sú namontované 

veľkoplošné laminátové parkety.   V kúpeľni je inštalovaná nová rohová vaňa s 

umývadlom a v intímnej zóne je inštalovaná misa WC-combi a taktiež bytové 

ventile s meraním spotreby vody.  Vykurovanie bytu je ústredné s vyregulovaním a 

namontovaným meračom spotreby tepla a TÚV oceľovými radiátormi, ktorými je 

byt  vykurovaný.  Rozvod vody studenej a teplej z centrálneho zdroja - na 

prívodoch vody sú osadené merače spotreby. Elektroinštalácia v byte je svetelná 

s ističmi.   

·Vybavením bytu je jeho vnútorná inštalácia slúžiaca výhradne bytu a to potrubné 

rozvody vrátane bytových uzáverov,  ústredného vykurovania, elektroinštalácie, 

odpady, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, okná, dvere.  

·Vlastníctvo bytu  vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené 

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane 

zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a 

elektrickými poistkami pre byt. 

·Príslušenstvom bytu je aj pivnica č. 29 umiestnená v suteréne. Ide o pivnicu s 

murovanými obvodovými stenami s latkovými vstupnými dverami zo spoločnej chodby. 

Podlaha z cementového poteru. Elektroinštalácia svetelná 

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 
   
Začiatok užívania:      1958 

Vek:        2017-1958 = 59 r. 
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Životnosť:       120 r. 

Opotrebenie obytného domu:    59 * 100% / 120 = 49,17 % 

   

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     2,32 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:      1,05 

Počet izieb:           1 

Podlahová plocha:  

Predsieň                   1,68*1,70 2,86 m2 

Izba                       3,715*4,2-1,87*0,6 14,48 m2 

Kuchyňa                    3,57*2,4 8,57 m2 

Kúpeľňa s WC               1,76*1,58 2,78 m2 

Výmera bytu bez pivnice 0,00 m2 

Pivnica  I                 1,43*1,5 2,15 m2 

Vypočítaná podlahová plocha 30,84 m2 
 

Rozpočtový ukazovateľ:   9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/m2 

Koeficient konštrukcie:   murovaná z tehál, tvárnic, blokov > Kk = 0,939 

   

   

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:  
   

č. Názov 

Cen. 
podiel 

RU 
[%] 
CPi 

Koef. 
štand. 

KSi 

Úprava 
podielu 
CPi*KSi 

Cen. 
podiel 
hodn. 

stavby 
[%] 

Dokonč. 
[%] 

Výsled. 
podiel 

prvku na 
dokonč. 

[%] 

 
Spoločné priestory: 

      
1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,19 100 4,19 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,30 23,40 19,60 100 19,60 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 6,71 100 6,71 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,52 100 2,52 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,20 6,00 5,03 100 5,03 

6 Krytina strechy 2,00 1,20 2,40 2,01 100 2,01 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,30 1,30 1,09 100 1,09 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,50 4,50 3,77 100 3,77 

9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,00 2,00 1,68 100 1,68 

10 Vnútorné keramické obklady 0,50 1,00 0,50 0,42 100 0,42 

11 Dvere 0,50 1,30 0,65 0,55 100 0,55 

12 Okná 5,00 1,50 7,50 6,29 100 6,29 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,42 100 0,42 

14 Vykurovanie 2,50 1,20 3,00 2,52 100 2,52 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,68 100 1,68 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,84 100 0,84 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,68 100 1,68 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,68 100 1,68 

19 Vnútorný plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,30 2,60 2,18 100 2,18 

 
Zariadenie bytu: 

      
22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 1,00 4,00 3,35 100 3,35 
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23 Vnútorné keramické obklady 1,00 2,80 2,80 2,35 100 2,35 

24 Dvere 2,00 1,20 2,40 2,01 100 2,01 

25 Povrchy podláh 2,50 2,00 5,00 4,19 100 4,19 

26 Vykurovanie 2,50 1,20 3,00 2,52 100 2,52 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,52 100 2,52 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,84 100 0,84 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,84 100 0,84 

30 Vnútorný plynovod 0,50 0,00 0,00 0,00 100 0,00 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,68 100 1,68 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 2,00 4,00 3,35 100 3,35 

33 
Vnútorné hygienické 

zariadenie vrátane WC 
4,00 1,80 7,20 6,04 100 6,04 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,35 100 3,35 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,10 100 2,10 

 
Spolu 100,00 

 
119,25 100,00 

 
100,00 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:     Kv = 119,25 / 100 = 1,1925 

Podiel konštrukcií prislúchajúcich spoločným priestorom:    64,86 % 

Podiel konštrukcií prislúchajúcich bytu:      35,14 % 

Východisková hodnota na MJ:  325,30 EUR/m2*2,32*0,939*1,1925*1,05 = 887,33 

EUR/m2 

   

Východisková hodnota:  887,33 EUR/m2 * 30,84m2 27 365,26 EUR 

Technický stav: 100% - 49,17% 50,83 %  

Technická hodnota spolu:  50,83% z 27 365,26 EUR 13 909,76 EUR 
 

   

   

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:  
a)  Analýza polohy nehnuteľnosti - širšie vzťahy:  
Mesto je zo zákona určené ako kultúrne centrum a tu  sa nachádzajú aj 

celoslovensky významné inštitúcie ako sú Matica slovenská a Slovenská národná 

knižnica. Bolo významným centrom strojárenskej výroby a sídlia tu stále významné 

firmy a spoločnosti ktoré majú vplyv na strojársku potenciu krajiny. Okrem 

strojárskych firiem tu pôsobí celý rad  úspešných firiem iného zamerania. V 

meste sídlia okresné a obvodné úrady špecializovanej štátnej správy a sú 

vytvorené podmienky pre rozvoj samosprávnych orgánov. Je tu vybudovaná hustá 

sieť obchodov dennej spotreby ale aj hypermarketov a špecializovaných predajní. 

Je sídlom komorného divadla, Etnografického múzea SNM, Múze slovenskej dediny v 

prírode, v blízkosti sú vybudované lesoparky a lyžiarske strediská a primerané 

športoviská. Mesto je vhodne dopravne napojené na celoštátnu cestnú sieť smerom 

na juh, západ aj východ.. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza  na ulici Nálepkova 

1,3 v Martine. Táto časť mesta bola budovaná koncom päťdesiatych rokov minulého 

storočia a tvorí prirodzený prechod od staršej centrálnej časti mesta k sídlisku 

Martin - Sever.  Vedľa juhovýchodným smerom cca 450 m je sídlo okresného a 

mestského úradu,  Dom kultúry,  Dom služieb a iné dôležité inštitúcie ale aj 

obchodná sieť.  Dom je vybudovaný ako súčasť obytného komplexu a jeho súčasťou 

sú obchody a občianska vybavenosť umiestnená na prízemí vedľajšieho domu na ul. 

Červenej armády. Má čiastočne do zeme osadený  technický suterén a tri 

obytné  nadzemné  podlažia. Jeho popis je uvedený v časti posudku vo výpočte 

technickej hodnoty bytu a technického popisu domu. Nachádza sa na severozápadnom 

okraji centrálnej zóny mesta, na križovatke ulíc Červenej armády a Nálepkovej 

vedľa dopravného ťahu na hlavnej ceste ku kruhovému  železničnému nadjazdu,  s 

vysokým zaťažením a vplyvom  hluku od dopravy.  Západným smerom k železnici sú 
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postavené objekty služieb, hypermarket LIEDL, autoservis ale aj predajňa 

vozidiel FIAT. Vedľa domu smerom na sever je postavená Materská škola a základná 

škola na ul. Tomášikovej. Dom bol vybudovaný ako jeden z posledných v meste ešte 

tradičnou technológiou z tehál s fasádnymi prvkami a bosážami z brizolitovej 

omietky. Dnes, po zateplení  je omietnutý silikátovou a vhodne zladenou 

omietkou, ktorá rešpektuje pôvodnú architektúru.  Možno konštatovať, že táto 

obytná časť mesta je komplexne dobudovaná pričom má už iba obmedzenú možnosť 

ďalšieho rozširovania. Ide o lokalitu kde je sústredené pomerne veľké množstvo 

rodín všetkých generácií, pričom  vybavenosť obchodmi a službami je zabezpečená 

na veľmi dobrej úrovni. Záujem o bývanie  v tejto lokalite (hlavne v 

malometrážnych a jednoizbových  bytoch ako je aj hodnotený byt č. 29) je  vyšší 

ako je ponuka na trhu z bytmi. Dopravne je sídlisko napojené na centrum mesta 

Martin ako aj ostatné mestské časti.  Okresné mesto Martin  je od krajského 

mesta Žilina  vzdialené približne 27 km. Dopravné spojenie s ostatnými časťami 

mesta je možné   mestskou autobusovou dopravou zo zástavky cca 100 m od vchodu 

do domu. Orientácia obytných miestností v byte je zabezpečená na východnú 

stranu.  

   

b)  Analýza využitia nehnuteľnosti:  
Dom a byty v ňom vrátane hodnoteného bytu č. 29 na 3. poschodí vo vchode č. 1 

bol až doteraz využívaný na projektovaný účel - na bývanie a iIné využitie 

neprichádza do úvahy ani v budúcnosti.  V súčasnej dobe  je prázdny a čaká sa na 

obsadenie bytu novým majiteľom. 

   

c) Analýza prípadných rizík spojených z užívaním nehnuteľností:  
Okrem tiarch uvedených na liste vlastníctva nebolo zistené žiadne riziko, ktoré 

by malo vplyv na využívanie bytu   na obytné účely.    

   

   
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.1.1.1 BYTY 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
d)  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 

(ISBN 80-7100-827-3). Vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou hodnotených 

stavieb a dosahovanými všeobecnými hodnotami porovnateľných nehnuteľností v 

danom mieste a čase ohodnotenia. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, 

typ nehnuteľnosti, jej rozostavanosť a kvalitu použitých stavebných materiálov, 

dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným 

koeficientom polohovej diferenciácie v hodnote  0,8.   

   

   

   

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:   0,8 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:  

I. trieda = 

2,400 

III. trieda + 

200 % = 

(0,800+1,600) 

II. trieda = 

1,600 

Aritm. priemer 

I. a III. 

triedy 

III. trieda = 

0,800 

IV. trieda = 

0,440 

Aritm. priemer 

V. a III. 

triedy  

V. trieda = 

0,080 

III. trieda - 90 

% = (0,800-

0,720) 
 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

č. Popis Trieda Kpdi 
Váha 

Vi 

Výsledok 

Kpdi*Vi 
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1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku III. 0,800 10 8,0000 

 
dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe 

    
2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce I. 2,400 30 72,0000 

 

obchodné centrá hlavné ulice a najlepšie polohy vo 

vybraných sídliskách     

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu II. 1,600 7 11,2000 

 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu 

    
4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu I. 2,400 5 12,0000 

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. 

    
5 Príslušenstvo bytového domu IV. 0,440 6 2,6400 

 

práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre 

bicykle     

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu II. 1,600 10 16,0000 

 

komplexne rekonštruovaný byt (nebyt. priestor) so 

štandardným vybavením, alebo v novostavbe so 

štandardným vybavením     

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti II. 1,600 8 12,8000 

 

dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu 

dopravy, nezamestnanosť do 10 %     

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku II. 1,600 6 9,6000 

 

priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné 

domy do  20 bytov     

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám II. 1,600 5 8,0000 

 
orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ - JV 

    
10 Umiestnenie bytu v bytovom dome I. 2,400 9 21,6000 

 

byt v stredovej sekcii na 2-6 NP, nebytový priestor 

v 1.NP samostatne prístupný z verejného 

priestranstva     

11 Počet bytov vo vchode - v bloku III. 0,800 7 5,6000 

 

Byt > Počet bytov vo vchode: do 20 bytov, 

charakteristika nebytového priestoru: obchodné 

priestory     

12 Doprava v okolí bytového domu II. 1,600 7 11,2000 

 

železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 

10 minút     

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu I. 2,400 6 14,4000 

 

pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, 

divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb     

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu II. 1,600 4 6,4000 

 

význačné prírodné lokality, lesy, vodná nádrž, park, 

skanzen a pod.     

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu II. 1,600 5 8,0000 

 
bežný hluk a prašnosť od dopravy 

    
16 Názor znalca II. 1,600 20 32,0000 

 
dobrý byt 

    

 
Spolu 

  
145 251,44 

 

   

Koeficient polohovej diferenciácie: 251,44/ 145 = 1,734 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:  
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13 909,76 EUR * 1,734 = 24 119,52 EUR 
   
   
   

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

   

VŠH stavieb = 24 119,52 EUR 

   

   

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
   
3.2.1.1.1 Zastavané územie mesta Martin 
   
Obytný dom na pozemku bol postavený v roku 1958 a je umiestnený pod bytovým 

domom súp. č. 4048 na   ul. Nálepkovej 1, 3 v meste Martin, ktoré má viac než 60 

tis. obyvateľov. V okolí obytného domu sú prevažne stavby obytných domov. V 

blízkosti obytného domu sa nachádza kompletná sieť obchodov a služieb a 

dostupnosť do centra mesta je do 10 minút peši.  V  meste Martin je miera 

nezamestnanosti do 10%. V okolí stavby je priemerná hustota obyvateľstva. Obytný 

dom je postavený v smere osi sever - juh  s oknami obytných miestností na 

východnú stranu.  V meste  je možnosť železničnej, autobusovej a miestnej 

dopravy. Vo dvore  obytného domu je vybudovaný priestor pre hry detí ale aj 

sadové úpravy okolia avšak  zaznamenaný je zvýšený hluk od dopravy. Pozemok je 

napojený na všetky inžinierske siete vrátane diaľkového vykurovania  a káblovej 

televízie. V okresnom meste Martin sa pohybujú ceny stavebných pozemkov od 17 

€/m2 do 80 €/m2.   

   

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 
Podiel Výmera 

494/44 
zastavaná plocha a 

nádvorie 
1076 1076,00 3084/226065 14,68 m2 

 

   

Obec:         Martin 

Východisková hodnota:     16,60 EUR/m2 

   

Označenie 
koeficientu 

Názov a hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

Koeficient všeobecnej situácie:  

 kS  
5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné 

časti miest nad 50 000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné 

predmestia 
1,30 

Koeficient intenzity využitia:  

 kV  
3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové 

domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové 

stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením 
1,00 

Koeficient dopravných vzťahov:  

 kD  
4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej 

dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do 

centra (10 min), územie mesta 
1,00 

Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:  
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 kP  3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 

Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:  

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

Koeficient povyšujúcich faktorov:  

 kZ  
 

2,00 

Koeficient redukujúcich faktorov:  

 kR  
 

1,00 
 

Koeficient polohovej diferenciácie:  1,30*1,00*1,00*1,20*1,50*2,00*1,00=4,68 

Jednotková hodnota pozemku:  4,6800 * 16,60 EUR/m2 = 77,69 EUR/m2 

Všeobecná hodnota pozemku:  14,68 m2*77,69 EUR/m2 = 1 140,49 EUR 
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III. ZÁVER 
   
   
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
   
Rekapitulácia : 
Názov                                                  Všeobecná hodnota 

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

a)  Vypočítaná polohovou diferenciáciou:            
     Všeobecná hodnota bytov a nebyt. priestorov:          24 119,52 EUR 

     Všeobecná hodnota pozemkov:                            1 140,49 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 
 

Jednoizbový byt č. 29, na 3.poschodí bytového domu s.č. 

4048, Nálepkova 1, Martin 
24 119,52 

POZEMKY 
 

Zastavané územie mesta Martin - parc. č. 494/44 (14,68 

m2) 
1 140,49 

Spolu VŠH  25 260,01 

Zaokrúhlene  25 300,00 

 
Slovom:    
Dvadsaťpäťtisíctristo Eur 

V Žiline,   dňa 28.5.2017     Ing.Zuzana Ponedchalová 

   

   

 
IV. PRÍLOHY 
   
2/   Čiastočný výpis z LV č. 2858  k.ú. Záturčie, vytvorená cez katastrálny 

portál 

3/   Kópia z katastrálnej mapy 

4/   vek stavby   

5/   Pôdorys bytu  

6/   Fotodokumentácia 
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                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 88/2017 znaleckého denníka č.EZP 
 
Za znalecký úkon a nevyhnutné náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu 
č.88/2017 
 
V Žiline,dňa 28.5.2017                                              Ing.Zuzana Ponechalová 
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