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I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:   na základe objednávky DD 23-2022
z 04.04.2022 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností – bytu č. 40 na 7.
posch., obytného domu Čiernomorská 2, súp. číslo 1382, na parc. číslo 3981, k.ú. Jazero, obec Košice
- Nad Jazerom, okres Košice IV na Čiernomorskej ulici v Košiciach a spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu.

2. Účel znaleckého posudku:
ako podklad pre právny úkon - výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech 
záložného veriteľa, podľa Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a Zákona č. 323/1992 
Zb. o notároch a notárskej činnosti, v znení neskorších predpisov. 

3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný: 12.04.2022 
dátum rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 13.05.2022 
dátum vypracovania znaleckého posudku 

5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:
▪ Objednávka – 76-2020  z 04.04.2022 od  spoločnosti DUPOS dražobná, spol. s r.o.
▪ Znalecký posudok č. 24/2016 vypracovaný Ing. Martinom Hromjakom,
▪ Potvrdenie bývalého správcu VSŽ BYTY, s.r.o. o veku bytového domu,
▪ Nákres stavby zo znaleckého posudku č. 24/2016, vypracovaného Ing. Martinom

Hromjakom,
▪ Fotodokumentácia  z 05.02.2016,
▪ Fotodokumentácia  z 12.04.2022,

a) podklady získané znalcom :
▪ Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu  vlastníctva č. 13197, k.ú. Jazero, obec Košice -

Nad Jazerom, okres Košice IV, vytvorený 13.05.2022 cez katastrálny portál,
▪ Kópia z katastrálnej mapy na parcelu: 1382, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad Jazerom, okres

Košice IV, vytvorená 13.05.2022 cez ZBGIS portál,
▪ Zameranie skutkového stavu pri obhliadke
▪ Fotodokumentácia

6. Použité právne predpisy:
▪ Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení

všeobecnej hodnoty.
▪ Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a

notárskej činnosti, v znení neskorších predpisov
▪ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
▪ Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
▪ Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
▪ Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
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▪ Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 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 (použitá výlučne na zatriedenie do
klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov).

▪ Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb
▪ Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších

predpisov.
▪ STN 72093 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
▪ Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb,

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

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:

a) Definície pojmov

Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá  je 
znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali 
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci 
budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je 
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú 
stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.  

Technická hodnota stavieb (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 
zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

b) Definície použitých postupov

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb 
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike 
výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej 
úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 
2022. 

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou metódou. 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 

▪ Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. 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),
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▪ Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp
metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová
hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo
neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas
časovo obmedzeného obdobia s následným predajom),

▪ Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu
polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu)

8. Osobitné požiadavky objednávateľa:
Objednávateľ znaleckého posudku v prípade, že majitelia nehnuteľnosti odmietnu 

sprístupniť nehnuteľnosť, napriek písomnej výzve, ktorá bola prevzatá, požaduje ohodnotiť 
nehnuteľnosť podľa ustanovenia §12, odst. 3, Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v 
znení noviel "Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia 
predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k 
dispozícii." Vzhľadom k tomu, že obhliadka nehnuteľnosti by nebola umožnená, znalec postupuje 
nasledovným spôsobom. Takto vykonaný znalecký odhad hodnoty predmetu dražby je teda cenou 
obvyklou v mieste a čase konania dražby,  podľa §12, odst.1 Zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách - "Dražobník zaistí ohodnotenie predmetu dražby podľa ceny obvyklej v miesta a čase 
konania dražby" a hodnota nehnuteľnosti v ňom vyčíslená môže slúžiť ako vyvolávacia cena k 
dražbe nehnuteľnosti.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č.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 ÚSI ŽU v Žiline (ISBN 80-7100-827-3). 

Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou 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 počítaná, nakoľko predmetom 
ohodnotenia je nehnuteľnosť bez možnosti dosahovania výnosu formou prenájmu. Výpočet 
východiskovej a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle citovanej podlahovej plochy podľa 
prílohy č.1 uvedenej metodiky. Pri výpočte východiskovej hodnoty sú použité koeficienty nárastu 
cien stavebných prác vydané pre I.Q/2022. Koeficienty zastavanej plochy, vybavenia, konštrukčno-
materiálovej charakteristiky sú zohľadnené pri tvorbe jednotlivých rozpočtových ukazovateľov. 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:

Výpis z listu vlastníctva č. 13197, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad Jazerom, okres Košice IV : 

Časť A: Majetková podstata 
Stavby: 

Súp. číslo na parcele 
číslo 

Druh 
stavby 

Popis stavby Druh 
chrn. n. 

Umiest. 
stavby 

1382 3981 9 obytný dom, Čiernomorská 2 1 
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Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1382 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 13957. 

Byty a nebytové priestory 
Časť B :   Vlastníci a iné oprávnené osoby 

Por. Priezvisko, meno(názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) 
číslo a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 

BYTY................................................................................................................................................................................................. 
Vchod: 2  7.p Byt č. 40 

133/10000 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na príslušenstve: 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
24  

Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Poznámka Informatívna: Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská 
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, ktorý si 
uspokojí pohľadávku predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe (V-
1478/2016). P-1111/2019 zo dňa 09.12.2019 - 2876/19. 

Titul nadobudnutia: Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy V 5394/16 zo dňa 10.06.2016, 
pol. vz. 1224/16 

Časť C: Ťarchy 
Por. č. : 

Na pozemok č.parc.3981 sa zriaďuje v zmysle zákona právo zodpovedajúce vec. bremenu v 
prospech vlastníkov bytov v dome-1120/99 

24 Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa 
zák. č. 182/93 Z.z. §15. . 

24 Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s., so sídlom Tomášikova 48,832 
37 Bratislava,IČO:00151653 na byt č.40,7.p.,vchod č.2 so spoluvlastníckym podielom 
133/10000. Rozhodnutie o povolení vkladu záložnej zmluvy V-1478/2016 z 10.3.2016 - 
469/16 

24 Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva 293EX 467/19, Exekútorský úrad, JUDr. Peter 
Cirbes, Lezná 47, Košice, Z-1257/2010 č.z. 318/20 

24 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 85/20, Exekútorský 
úrad Košice, JUDr. Peter Cirbes - súdny exekútor, Letná 47, 040 01 Košice, Z-7939/2020 
č.z.1621/2020 

24 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 86/20, Exekútorský 
úrad Košice, JUDr. Peter Cirbes - súdny exekútor, Letná 47, 040 01 Košice, Z-7939/2020 
č.z.1622/2020 

24 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 605/19, Exekútorský 
úrad Košice, JUDr. Peter Cirbes - súdny exekútor, Letná 47, 040 01 Košice, Z-7977/2020 - 
č.z.1632/2020 

24 Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 51/20, Súdny exekútor 
JUDr. Peter Cirbes, Exekútorský úrad so sídlom Letná 47, 040 01 Košice. Z-8572/2020 zo dňa 
27.10.2020 - č.z. 1767/2020 

Iné údaje: 
Bez zápisu. 
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c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  
▪ Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 12.04.2022 
▪ Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností vyhotovená znalcom dňa 12.04.2022 

 
d) Technická dokumentácia: 

Zadávateľom nebola poskytnutá projektová dokumentácia stavby. Vlastníkom nehnuteľnosti 
nebola nehnuteľnosť sprístupnená. Dňa 12.04.2022 bola ohliadka vykonaná len z verejnej 
komunikácie, prístup do bytu nebol umožnený. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe 
podkladov zo znaleckého posudku č. 24/2016 vypracovaného Ing. Martinom Hromjakom zo dňa 
05.02.2016. Porovnanie poskytnutých podkladov so skutkovým stavom nebolo možné. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
 Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so 
skutočným stavom. Údaje uvedené na LV č. 13197 – čiastočný sú v súlade so skutkovým stavom a 
s kópiou katastrálnej mapy.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ohodnotenia:  
Byt: byt č. 40 na 7. posch., obytného domu Čiernomorská 2, súp. číslo 1382, na parc. číslo 

3981, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad Jazerom, okres Košice IV na Čiernomorskej ulici v 
Košiciach a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
obytného domu vo veľkosti 133/10000 

 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Pozemky: parc. číslo 3981, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad Jazerom, okres Košice IV 
 

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

2.1 BYTY 
 

2.1.1 byt č. 40 na 7.posch. obytného domu Čiernomorská 2, súp. číslo 1382, na 
parc. číslo 3981, k.ú. Jazero 

 
BYTOVÝ DOM, súp. číslo 1382 na Čiernomorskej ulici v Košiciach 
 
 Bytový dom súp. číslo 1382 postavený na parc. číslo 3981 v k.ú. Jazero je situovaný na 
Čiernomorskej ulici v mestskej časti Sídlisko Jazero, krajského  mesta Košice. 
 Jedná sa o obytný dom montovanej panelovej sústavy, s 11 nadzemnými podlažiami a 
suterénom. V obytnom dome je celkom 55 bytov. 
 Strecha obytného domu je plochá, pokrytá živičnou krytinou. Odvodnenie strechy je 
zabezpečené vnútornými strešnými zvodmi. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí silikónová 
omietka. Obytný dom je zateplený. Povrchovú úpravu vnútorných stien tvorí olejový náter a 
vápenná maľba.    
 Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, 
elektrickú energiu, telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie 
 
 Bytový dom Čiernomorskej ulici, v zmysle potvrdenia bývalého správcu VSŽ BYTY, s.r.o. o 
veku bytového domu bol daný do užívania v roku 1971. K dátumu vypracovania znaleckého 
posudku je vek bytu 2021 – 1971 = 50 rokov. 
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Technický stav bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, je na dobrej úrovni, nepoznačený 
vekom stavby, bez znakov porúch alebo trhlín v nosných a v povrchových konštrukciách, 
omietkach. Bytový dom a byt boli zrekonštruované. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť stanovujem 
celkovú životnosť bytového domu analytickou metódou.  

Byt č. 40 
Byt č. 40 sa nachádza na 7. posch. bytového domu, na Čiernomorskej ulici č. 2, so 

spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 133/10000-in na spoločných častiach a zariadeniach 
obytného domu s. č. 1382 v Košiciach, zapísaný vo výpise LV č. 13197- čiastočný, k.ú. Jazero, obec 
Košice - Nad Jazerom, okres Košice IV. 

Stavebno-technický popis : 
Vzhľadom na skutočnosť, že vlastník nehnuteľnosti nesprístupnil ohodnocovaný byt je 

stavebno - technický popis bytu prevzatý zo znaleckého posudku č. 24/2016, vypracovaného Ing. 
Martinom Hromjakom. Popis bytu je ku dňu 05.02.2016 – deň obhliadky bytu Ing. Martinom 
Hromjakom. 

Celková podlahová plocha bytu je stanovená podľa zamerania vrátane komory a pivnice, ktorá 
bola predmetom zmluvy o prevode bytu a má hodnotu 42,52m2. 
Byt je I.kategórie, pôvodne jednoizbový s predsieňou, izbou, kuchyňou, kúpeľňou, WC, komorou na 
poschodí a pivnicou v suteréne. Byt nemá lodžiu. Práve prebieha na ňom komplexná rekonštrukcia 
spojená s dispozičnými úpravami, v rámci ktorých je byt upravovaný na 1,5-izbový. Kuchynský kút 
bude situovaný v izbe, z kuchyne je vytvorená druhá izba a kúpeľňa bude spojená s WC. V rámci 
rekonštrukcie je uskutočnená kompletná výmena rozvodov vrátane elektroinštalácie, steny sú 
obložené sadrokartónovými doskami, čím došlo k zmenšeniu vnútorných rozmerov, sú vymenené 
podlahy, dvere, okná, hygienické jadro. V čase obhliadky nebola osadená kuchynská linka. 
Po dispozičných úpravách bude byt pozostávať z predsiene, izby s kuchynským kútom, druhej izby 
v priestore bývalej kuchyne, kúpeľne s WC, komory a pivnice. Vstupné dvere sú bezpečnostné, 
vnútorné plné i zasklené s obložkovými zárubňami. Okná plastové. Bytové jadro je nové, v kúpeľni 
je vytvorený sprchový kút s odtokovým žľabom, je tu osadené kombi WC a umývadlo v nábytkovej 
skrinke. Príprava rozvodov pre pračku je realizovaná v kuchynskom kúte. Steny kúpeľne sú 
obložené keramickým obkladom na plnú výšku, na podlahe v kúpeľni a predsieni je keramická 
dlažba. V ostatných priestoroch je nová podlaha z laminátových parkiet. Vykurovanie je novými 
panelovými radiátormi s osadenými meračmi. V byte je rozvod vykurovania, NN, plynu, vody, 
kanalizácie. 

Statické, technické alebo hygienické poruchy pri obhliadke neboli zistené. Byt bol v dobrom 
stave, zrekonštruovaný, zatiaľ nebola osadená kuchynská linka. Pivnica na najnižšom podlaží je 
vyčlenená plechovými stenami. K bytu patrí aj podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu – špecifikácia podľa zmluvy. 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

izba  4,2*3,42-1,94*1,55 11,36 

obývacia izba s kuchynským kútom      3,42*5,57 19,05 

predsieň   3,42*1,23 4,21 
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kúpeľňa                                                         0,95*1,47+1,06*0,79 2,23 

Výmera bytu bez pivnice 36,85 

komora        1,62 1,62 

pivnica        0,93*2,2 2,05 

Vypočítaná podlahová plocha 40,52 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,06 
Počet izieb: 2 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu: 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. ksi 

Úprava podielu 
cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,91 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,67 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,86 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,95 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,20 6,00 5,90 

6 Krytina strechy 2,00 1,10 2,20 2,16 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,98 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,25 3,75 3,69 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,97 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,50 1,10 0,55 0,54 

12 Okná 5,00 1,40 7,00 6,88 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,49 

14 Vykurovanie 2,50 1,10 2,75 2,70 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,97 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,98 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,10 2,20 2,16 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,97 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,98 

20 Výťahy 2,00 1,30 2,60 2,56 

21 Ostatné 2,00 1,10 2,20 2,16 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,93 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 2,00 2,00 1,97 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,97 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,46 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,46 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,95 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,98 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,98 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,49 
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31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,97 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 0,00 0,00 0,00 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 0,30 1,20 1,18 

34 Bytové jadro bez rozvodov 4,00 1,20 4,80 4,72 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,46 

Spolu 100,00 101,75 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti: kV = 101,75 / 100 = 1,0175 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 

VH = 325,30 €/m2 * 3,043 * 1,037 * 1,0175 * 1,06 
VH = 1 107,15 €/m2 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia analytickou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Výpočet miery opotrebenia a technického stavu analytickou metódou: 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Opotrebenie 

[%] 
cpi*Oi/100 

1 Základy vrát. zemných prác 4,91 28,57 1,40 

2 Zvislé konštrukcie 17,67 35,71 6,31 

3 Stropy 7,86 35,71 2,81 

4 Schody 2,95 35,71 1,05 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,90 45,45 2,68 

6 Krytina strechy 2,16 20,00 0,43 

7 Klampiarske konštrukcie 0,98 21,82 0,21 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,69 26,67 0,98 

9 Úpravy vnút. povrchov 1,97 18,46 0,36 

10 Vnútorné ker. obklady 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,54 76,92 0,42 

12 Okná 6,88 18,46 1,27 

13 Povrchy podláh 0,49 83,33 0,41 

14 Vykurovanie 2,70 20,00 0,54 

15 Elektroinštalácia 1,97 18,42 0,36 

16 Bleskozvod 0,98 30,00 0,29 

17 Vnútorný vodovod 2,16 20,00 0,43 

18 Vnútorná kanalizácia 1,97 15,56 0,31 

19 Vnútorný plynovod 0,98 20,00 0,20 

20 Výťahy 2,56 3,33 0,09 

21 Ostatné 2,16 30,00 0,65 

22 Úpravy vnút. povrchov 3,93 7,69 0,30 

23 Vnútorné ker. obklady 1,97 12,50 0,25 

24 Dvere 1,97 7,69 0,15 

25 Povrchy podláh 2,46 10,42 0,26 

26 Vykurovanie 2,46 14,29 0,35 

27 Elektroinštalácia 2,95 13,16 0,39 

28 Vnútorný vodovod 0,98 14,29 0,14 

29 Vnútorná kanalizácia 0,98 11,11 0,11 

30 Vnútorný plynovod 0,49 14,29 0,07 

31 Ohrev teplej vody 1,97 16,67 0,33 
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32 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 1,18 11,11 0,13 

34 Bytové jadro bez rozvodov 4,72 9,09 0,43 

35 Ostatné 2,46 12,50 0,31 

Opotrebenie 24,42% 

Technický stav 75,58% 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 107,15 €/m2 * 40,52m2 44 861,72 

Technická hodnota 75,58% z 44 861,72 € 33 906,49 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

3.1 STAVBY

a) Analýza polohy nehnuteľnosti:
Bytový dom súp. číslo 

1382 je situovaný v sídliskovej 
časti Sídlisko nad jazerom, 
mesta Košice, okres Košice IV, 
katastrálne územie Jazero, na 
Čiernomorskej ulici na parc. 
číslo 3981. Bytový dom je 
umiestnený v obytnej zóne, v 
zástavbe bytových domov. 
Predmetná lokalita v meste 
Košice vzhľadom na svoje 
umiestnenie patrí medzi 
priemerne lokality pre účely 
bývania. 

 V blízkosti sa 
nachádzajú: obchodné 
prevádzky a reštaurácie, 
základná škola a materská 
škola v dosahu, ďalšie obchody a obchodné centrá TESCO, BILLA a ďalšie sú pozdĺž hlavnej 
komunikácie sídliska, v blízkosti je poliklinika, kostol, pošta, úrad miestnej samosprávy a ďalšie 
obchodné prevádzky, v dosahu autom a MHD je centrum mesta, kostoly, divadlo, kiná, reštaurácie a 
služby. Mestská doprava: autobusová vo vzdialenosti cca 200 m od hodnoteného bytu. Cesta do 
centra mesta trvá autom cca 15 min., MHD cca 20-30 min. Trh s nehnuteľnosťami v tejto lokalite je 
nasledovný - dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší.  

Jedná sa o 12 podlažný obytný dom s jedným vchodom, s 55 bytovými jednotkami v jednom 
vchode. Na 7. posch. bytového domu, sa nachádzajú spoločné priestory, v suteréne sa nachádzajú 
pivnice. Na 7. posch., kde sa nachádza hodnotený byt č. 40 sa nachádza 5 bytov. Vertikálna 
komunikácia je zabezpečená schodiskom a dvoma výťahmi. Možnosť parkovania je priamo pred 
samotným bytovým domom na verejnom parkovisku. Nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti 
mestskej hromadnej dopravy, doprava v okolí nehnuteľnosti je zabezpečená autobusom, 
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železnicou, MHD a taxislužbou. V 
mieste sa nachádzajú všetky 
objekty občianskej vybavenosti a 
prírodná lokalita – jazero sa 
nachádza v bezprostrednej 
blízkosti nehnuteľnosti.  

Súčasný technický stav 
obytného domu je úmerný 
základnej amortizácii pri 
pravidelnej bežnej údržbe, 
technický stav bytu je dobrý 
vzhľadom na vykonanú 
rekonštrukciu. 

Z hľadiska umiestnenia k 
svetovým stranám je byt č. 40 je 
situovaný tak, že prevažná časť 
obytných miestností je orientovaná 
na západ. Územie je rovinaté, 

zakladanie stavieb je bez mimoriadnych vplyvov. Bytový dom je umiestnený v tichom prostredí 
v blízkosti jazera. 

b) Analýza využitia nehnuteľnosti
Hodnotená nehnuteľnosť – byt č. 40 nachádzajúci sa na 7. posch., obytného domu 

Čiernomorská 2 je určená na trvalé bývanie. Byt pozostáva z obývacej izby s kuchynským kútom a 
izby s príslušenstvom (predsieň, kúpeľňa, komora a pivnica). Byt bol v čase ohodnocovania trvalo 
obývaný. Nehnuteľnosť neprináša výnos. Iné využitie bytu v danej lokalite je možné vylúčiť. 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:
Byt č. 40 vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstva 

obytného domu Čiernomorská 2 je majetkovo právne vysporiadaný. 
Na hodnotený byt sú zapísané na liste vlastníctva č. 13197 – čiastočný nasledovné ťarchy: 

- Na pozemok č.parc.3981 sa zriaďuje v zmysle zákona právo zodpovedajúce vec. bremenu v
prospech vlastníkov bytov v dome-1120/99

- Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa
zák. č. 182/93 Z.z. §15. .

- Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s., so sídlom Tomášikova 48,832
37 Bratislava,IČO:00151653 na byt č.40,7.p.,vchod č.2 so spoluvlastníckym podielom
133/10000. Rozhodnutie o povolení vkladu záložnej zmluvy V-1478/2016 z 10.3.2016 -
469/16

- Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva 293EX 467/19, Exekútorský úrad, JUDr. Peter
Cirbes, Lezná 47, Košice, Z-1257/2010 č.z. 318/20

- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 85/20, Exekútorský
úrad Košice, JUDr. Peter Cirbes - súdny exekútor, Letná 47, 040 01 Košice, Z-7939/2020
č.z.1621/2020

- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 86/20, Exekútorský
úrad Košice, JUDr. Peter Cirbes - súdny exekútor, Letná 47, 040 01 Košice, Z-7939/2020
č.z.1622/2020

- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 605/19, Exekútorský
úrad Košice, JUDr. Peter Cirbes - súdny exekútor, Letná 47, 040 01 Košice, Z-7977/2020 -
č.z.1632/2020
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- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 293EX 51/20, Súdny exekútor
JUDr. Peter Cirbes, Exekútorský úrad so sídlom Letná 47, 040 01 Košice. Z-8572/2020 zo dňa
27.10.2020 - č.z. 1767/2020

Vlastník bytu nie je vlastníkom pozemku pod bytovým domom. Riziká spojené s využívaním 
nehnuteľnosti sú primerané. 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1 BYTY 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou 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). 
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 koeficientom polohovej diferenciácie 1,6. Koeficient polohovej diferenciácie je mimo 
doporučeného intervalu a vyjadruje pomer medzi technickými hodnotami a dosahovanými 
trhovými cenami v danom čase v meste Košice, lokalita sídlisko Nad Jazerom. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1,6 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (1,600 + 3,200) 4,800 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 3,200 

III. trieda Priemerný koeficient 1,600 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,880 

V. trieda III. trieda - 90 % = (1,600 - 1,440) 0,160 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku 

dopyt v porovnaní s ponukou je výrazne vyšší I. 4,800 10 48,00 

2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce 

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

II. 3,200 30 96,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu 

nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 3,200 7 22,40 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu 

objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 4,800 5 24,00 

5 Príslušenstvo bytového domu 

práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, výťah III. 1,600 6 9,60 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu 

vykonaná rekonštrukcia bytového jadra a kuchyne III. 1,600 10 16,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti 

dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, nezamestnanosť 
do 5 % 

I. 4,800 8 38,40 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku 

vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov III. 1,600 6 9,60 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám 
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orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne 
nevhodná 

III. 1,600 5 8,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome 

byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaží III. 1,600 9 14,40 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku 

počet bytov vo vchode: nad 48 bytov V. 0,160 7 1,12 

12 Doprava v okolí bytového domu 

železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5 minút I. 4,800 7 33,60 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu 

pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, kompletná sieť 
obchodov a služieb 

I. 4,800 6 28,80 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu 

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 1,600 4 6,40 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu 

bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 3,200 5 16,00 

16 Názor znalca 

dobrý byt II. 3,200 20 64,00 

Spolu 145 436,32 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 436,32/ 145 3,009 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 33 906,49 € * 3,009 102 024,63 € 
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III. ZÁVER

OTÁZKY A ODPOVEDE 

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 40 na 7. posch., obytného domu 
Čiernomorská 2, súp. číslo 1382, na parc. číslo 3981, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad Jazerom, okres 
Košice IV na Čiernomorskej ulici v Košiciach a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach bytového domu za účelom vykonania dobrovoľnej dražby. 

Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 
3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby 

byt č. 40 na 7.posch. obytného domu Čiernomorská 2, súp. číslo 1382, na parc. číslo 
3981, k.ú. Jazero 

102 024,63 

Všeobecná hodnota celkom 102 024,63 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 102 000,00 

Všeobecná hodnota slovom: Jedenstodvatisíc Eur 

V Košiciach, dňa 13.05.2022 

Ing. Marek Čeklovský

IV. PRÍLOHY
▪ Objednávka – DD 23-2022  z 04.04.2022 od  spoločnosti DUPOS dražobná, spol. s r.o.
▪ Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu  vlastníctva č. 13197, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad

Jazerom, okres Košice IV, vytvorený 13.05.2022 cez katastrálny portál,
▪ Kópia z katastrálnej mapy na parcelu: 1382, k.ú. Jazero, obec Košice - Nad Jazerom, okres Košice

IV, vytvorená 13.05.2022 cez ZBGIS portál,
▪ Potvrdenie bývalého správcu VSŽ BYTY, s.r.o. o veku bytového domu,
▪ Nákres stavby zo znaleckého posudku č. 24/2016, vypracovaného Ing. Martinom Hromjakom,
▪ Fotodokumentácia  z 05.02.2016,
▪ Fotodokumentácia  z 12.04.2022,
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 

prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore  370000 – 
Stavebníctvo, odvetviach 370100 - Pozemné stavby, 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností,  pod 
evidenčným číslom 910462. 

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 133/2022.  
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 


