
Znalec: 

Zadávateľ: 

Číslo spisu /objednávky: 

Ing. Marek Čeklovský 

evidenčné číslo: 910462 

DUPOS dražobná, spol. s r.o. 
Tamaškovičová č. 17 
917 01 Trnava 

objednávka – DD 9-2022 z 28.03.2022- písomná 

ZNALECKÝ  POSUDOK 

číslo : 144/2022 

Vo veci: stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – rodinný dom súp. číslo 2803 na 
pozemku parc. číslo 1121/53, vrátane pozemku, parc. číslo 1121/53, 1121/258, k.ú. 
Snina, obec Snina, okres Snina na zriadenia záložného práva za účelom vykonania 
dobrovoľnej dražby. 

Počet strán (z toho príloh): 48 (z toho 22 strán príloh) 

Počet vyhotovení : 4 

mailto:ceklovsky@vinnet.sk


Znalec: Ing. Marek Čeklovský číslo posudku: ZP 144/2022 

strana č. 2 

I. ÚVOD
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: na základe objednávky DD 9-2022
z 28.03.2022 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností – rodinného domu
súp. číslo 2803 na pozemku parc. číslo 1121/53, vrátane pozemku parc. číslo 1121/53, 1121/258,
k.ú. Snina, obec Snina, okres Snina.

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: 22.04.2022 
dátum rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 25.05.2022 
dátum vypracovania znaleckého posudku  

5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:

a) podklady dodané zadávateľom :
▪ Objednávka – DD 9-2022 z 28.03.2022 od  spoločnosti DUPOS dražobná, spol. s r.o.
▪ Znalecký posudok č. 93/2008 vypracovaný Ing. Janou Ihnátovou, zo dňa 15.10.2008,
▪ Kolaudačné rozhodnutie č. SP-2000/56884-003-Gá, zo dňa 01.03.2000,
▪ Nákres stavby zo znaleckého posudku č. 93/2008, vypracovaného Ing. Janou Ihnátovou,
▪ Fotodokumentácia z 15.10.2008,

b) podklady získané znalcom
▪ Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu  vlastníctva č. 5603, k.ú. Snina, obec Snina, okres

Snina, vytvorený 25.05.2022 cez katastrálny portál,
▪ Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu  vlastníctva č. 3705, k.ú. Snina, obec Snina, okres

Snina, vytvorený 25.05.2022 cez katastrálny portál,
▪ Kópia z katastrálnej mapy na parcelu: 1121/53, 1121/258, k.ú. Snina, obec Snina, okres

Snina, vytvorená 25.05.2022 cez ZBGIS portál,
▪ Fotodokumentácia,
▪ Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; www.trh.sk; www.nehnuteľnosti.sk;

www.nbs.sk; www.upsvar.sk

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

všeobecnej hodnoty.
▪ 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 7340 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).

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

▪ Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je
potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2
pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného
pozemku),

▪ Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa
vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného
obdobia),

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

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 vyhlášky a jej prílohy. 
Rozpočtové ukazovatele jednotlivých podlaží domu sú vytvorené na m2 zastavanej plochy podľa 
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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:
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na LV č. 5603 a LV č. 3705, k.ú. Snina, obec 
Snina, okres Snina. 

V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne: 

Výpis z listu vlastníctva č. 5603, k.ú. Snina, obec Snina, okres Snina : 

Časť A: Majetková podstata 

Stavby: 
Súpisné 

číslo 
na parcele 

číslo 
Druh 

stavby 
Popis stavby Druh 

chrn. n. 
Umiest. 
stavby 

2803 1121/53 10 dom 1 
Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 1121/258 pod stavbou s.č. 2803 je evidovaný na liste 
vlastníctva č. 3705. 

Časť B :   Vlastníci 
1C

 Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Titul nadobudnutia:   
Listina o určení c. súp. c. 576/154/2000 zo dna 10.3.2000, Z-772/00 - c.z. 279/00 

Poznámka 
Pod P-12/18 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. PSO021/18/12A zo 
dna 11.01.2018, ktorého predmetom je nehnuteľnosť zapísaná v časti A LV a to pozemky registra C 
KN parcelné c. 1121/53, 1121/258. Záložný veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 
829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, Postupník : DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 
17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 930. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 
24.11.2021, Z-1688/2021, č.z. 270/2022; (č.z. 128/18). 

Pod P-87/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe sp. zn. DD PSO021/18 zo dňa 
19.4.2018, ktorej predmetom sú nehnutelností zapísané v casti A-LV. Navrhovateľ dražby: 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155 . Dražobník: 
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, ICO: 45684618 - č.z. 774/18 

Pod P-12/18 poznamenáva sa Oznámenie o zacatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej 
dražby, ktorej predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A LV. Navrhovateľ dražby: Všeobecná 
úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, Postupník : záložný veriteľ 
DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 930. Na základe 
Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z- 1688/2021, č.z. 270/2022; (č.z. 1140/18). 

Pod P-111/19 poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe zn. DD PSO021/18 zo 
dna 29.05.2019, ktorej predmetom je nehnuteľnosť zapísaná v časti A LV. Navrhovateľ dražby: 
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Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155. Dražobník: Platiť 
sa oplatí s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava - c.z. 4582/19 

Časť C:   Ťarchy 
Pod V-4/2001 zapisuje sa záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v časti A-LV - rod. dom č.s. 2803 
na CKN 1121/258, ktoré zabezpečuje pohľadávku Štátneho fondu rozvoja bývania, Pribinova 25, 
P.O.Box 58, 810 11 Bratislava 111, ICO 31 749 542. Záložná zmluva zo dňa 29.12.2000 - c.z. 957/01 

Pod V-1174/2008 zo dna 31.12.2008 zapisuje sa záložné právo k nehnuteľnosti zapísanej v časti A-
LV a to: stavba súpisné c. 2803 na pozemku registra C KN parcelné c. 1121/258, ktorá zabezpečuje 
pohľadávku DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 
930. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z- 1688/2021, č.z. 270/2022;
(č.z. 5/09).

Pod Z-576/21 zo dna 11.5.2021 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnosti v časti ALV v 
podiele pod B1-Miroslav Jurov a Monika Jurová v prospech oprávneného: Štát-Štátny fond rozvoja 
bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava-Lamač, ICO: 31749542, zast.: GARAJ & Partners s.r.o., 
Jozefská 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto na základe Exekučného príkazu c. 409EX 303/20 zo dna 
4.5.2021 súdneho exekútora: Mgr. Ing. Juraj Korim, Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad 
Toplou c.z.4557/21 

Iné údaje: 
Bez zápisu. 

Výpis z listu vlastníctva č. 3705, k.ú. Snina, obec Snina, okres Snina : 

Časť A: Majetková podstata 
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera (m2) Druh pozemku Umiest. 
pozemku 

Právny 
vzťah 

1121/53 413 Zastavaná plocha a nádvorie 18 1 
1121/258 100 Zastavaná plocha a nádvorie 15 1 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2803 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1121/258 je 
evidovaný na liste vlastníctva č. 5603. 

Časť B :   Vlastníci 
1 

Dátum narodenia:  
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Titul nadobudnutia:  Kúp. zml. V-695/94 - c.z. 414/94 

Poznámka 
Pod P-12/18 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. PSO021/18/12A zo 
dňa 11.01.2018, ktorého predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A LV a to stavba súpisné c. 
2803 na pozemku registra C KN parcelné c. 1121/258. Záložný veriteľ: Všeobecná úverová banka, 
a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, Postupník : DPS financial consulting, s.r.o.,
Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 930. Na základe Zmluvy o postúpení
pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z-1688/2021, č.z. 270/2022; (č.z. 128/18).
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Pod P-87/18 poznamenáva sa Oznámenie o dobrovoľnej dražbe sp. zn. DD PSO021/18 zo dňa 
19.4.2018, ktorej predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A-LV. Navrhovateľ dražby: 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155 . Dražobník: 
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, ICO: 45684618 - č.z. 774/18 

Pod P-12/18 poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej 
dražby, ktorej predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A LV. Navrhovateľ dražby: Všeobecná 
úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, Postupník : záložný veriteľ 
DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 930. Na základe 
Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z- 1688/2021, c.z. 270/2022; (č.z. 1140/18). 

Pod P-111/19 poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe zn. DD PSO021/18 zo 
dňa 29.05.2019, ktorej predmetom sú nehnuteľností zapísané v časti A LV. Navrhovateľ dražby: 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155. Dražobník: Platiť 
sa oplatí s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava - c.z. 4582/19 

Časť C:   Ťarchy 
Pod V-1174/08 zo dna 31.12.2008 zapisuje sa záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v časti 
A-LV a to na pozemky registra C KN parcelné c. 1121/53, 1121/258, ktoré zabezpečujú pohľadávku
DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 930. Na základe
Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z-1688/2021, č.z. 270/2022; (č.z. 5/09).

Pod Z-576/21 zo dna 11.5.2021 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnostiam v časti ALV 
v podiele pod B1- Monika Jurová v prospech oprávneného: Štát-Štátny fond rozvoja bývania, 
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava-Lamač, ICO: 31749542, zast.: GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 
3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto na základe Exekučného príkazu č. 409EX 303/20 zo dna 4.5.2021 
súdneho exekútora: Mgr. Ing. Juraj Korim, Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou 
c.z.4557/21

Iné údaje: 
GP: 34823131-15/2000, Z-772/00 - č.z. 279/00 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:
▪ Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 22.04.2022
▪ Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností vyhotovená znalcom dňa 22.04.2022

d) Technická dokumentácia:
Zadávateľom nebola poskytnutá projektová dokumentácia stavby. Vlastníkom nehnuteľnosti 

nebola nehnuteľnosť sprístupnená. Dňa 22.04.2022 bola ohliadka vykonaná len z ulice, prístup do 
rodinného domu nebol umožnený. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov zo 
znaleckého posudku č. 93/2008 vypracovaný Ing. Janou Ihnátovou, zo dňa 15.10.2008. Porovnanie 
poskytnutých podkladov so skutkovým stavom nebolo možné. 

Vek rodinného domu bol určený na základe kolaudačného rozhodnutia č. SP-2000/56884-
003-Gá, zo dňa 01.03.2000.

e) Údaje katastra nehnuteľností:
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so 

skutočným stavom. Zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra: 
- prístrešok nie je evidovaný v popisných a geodetických údajoch katastra,
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f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ohodnotenia:
Stavby: - rodinný dom súp. číslo 2803 na parc. číslo 1121/53, k.ú. Snina,

- prístrešok na parc. číslo 1121/53
Príslušenstvo : - ploty - plot od ulice

- plechový plot
- studne - kopaná studňa
- vonkajšie úpravy - vodovodná prípojka

- vodomerná šachta
- kanalizačná prípojka
- plynová prípojka
- prípojka elektriny
- spevnená plocha - lomový kameň
- oporný múr

Pozemky: - parc. číslo  1121/53, 1121/258, k.ú. Snina, obec Snina, okres Snina

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
nie sú 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 rodinný dom súp. číslo 2803 na parc. číslo 1121/53, k.ú. Snina 
Ide o samostatný objekt umiestnený na parc. č. C KN 1121/258, k.ú. Snina, obec Snina, okres 

Snina. Má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie, podkrovie, jeden byt, viac ako polovica 
podlahovej plochy je určená na bývanie. 

Technický popis vyhotovenia: 
Stavba má základové pásy z monolitického betónu s vodorovnou a zvislou izoláciou, murivo 

z pórobetónových tvárnic hrúbky do 50 cm v I. PP, 40 cm v I. NP a podkroví, priečky z tvárnic v I. 
PP, I. NP a podkroví, vnútorné hladké omietky v I. PP, I. NP a podkroví, strop železobetónový v I. PP, 
1. NP, drevený s rovným omietnutým podhľadom v podkroví, krov sedlový, krytina kanadský
šindeľ, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, parapety z pozinkovaného plechu,
vonkajšia brizolitová s cementovým poterom v I. PP, z povrchom z keramickej dlažby v I. NP, dvere
hladké v I. PP, rámové s výplňou v I. NP a podkroví, drevené zdvojené okná v I. PP, I. NP a podkroví,
vonkajšie plastové rolety v I. NP a podkroví, podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety v I.
NP a podkroví, ostatných miestností cementový poter v I. PP, keramická dlažba v I. NP a podkroví,
ústredné teplovodné vykurovanie kotlom na plyn v I. PP, panelové oceľové radiátory v I. NP a
podkroví, elektroinštalácia svetelná motorická v I. PP, svetelná v I. NP a podkroví, rozvod studenej
a teplej vody z pozinkovaného potrubia v I. PP, I. NP a podkroví, zdroj teplej vode elektrický bojler
kombinovaný s ústredným vykurovaním v I. PP, zemného plynu v I. PP, I. NP, vnútorné vybavenie
oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo v kúpeľni v I. NP a v podkroví, splachovací záchod
v I. NP a podkroví, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 2,40 ms nerezovým drezom, plynový sporák
v kuchyni v I. NP, sporák na tuhé palivo a smaltovaný drez v I. PP, vodovodné batérie pákové v I. PP,
I. NP a podkroví, vnútorné obklady vane, kúpeľne v I. NP a podkroví, kuchyne v I. NP, elektrický
rozvádzač s poistkovými automatmi v I. NP. Stavba je murovaná prevažne z pórobetónových
tvárnic, prvky dlhodobej životnosti sú dobre udržiavané. Na základe uvedených skutočností
stanovujem životnosť stavby na 100 rokov.
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Popis rodinného domu bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 93/2008 vypracovaného Ing. 
Janou Ihnátovou, zo dňa 15.10.2008. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 
KS: 111 0 Jednobytové budovy 
 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. PP 2000 9,00*10,05+1,50*3,45 95,63 120/95,63=1,255 

1. NP 2000 9,20*10,25+1,50*3,45 99,48 120/99,48=1,206 

1. Podkrovie 2000 1,2*(9,20*10,25) 113,16 120/113,16=1,060 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom 
katalógu. 
 

Bod Položka 1.PP 1.NP 1.PK 

1 Osadenie do terénu    

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

2 Základy    

 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - 520 - 

4 Murivo    

 4.2.c murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm 940 - - 

 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm - 735 735 

5 Deliace konštrukcie    

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

6 Vnútorné omietky    

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 400 400 

7 Stropy    

 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 1040 1040 - 

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové - - 760 

8 Krovy    

 8.3 väznicové sedlové, manzardové - 575 - 

10 Krytiny strechy na krove    

 10.6.c lepenkové lepenkový šindeľ - 955 - 

12 Klampiarske konštrukcie strechy    

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

- 65 - 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 20 20 

14 Fasádne omietky    

 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 2/3 - 260 - 

 14.2.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 1/2 do 2/3 - - 40 

 14.4.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  do 1/3 - - 75 

15 Obklady fasád    

 15.4.c obklady remienkové a z kamenných dosiek  do 1/3 200 - 50 
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16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice    

 16.4 PVC, guma - 180 - 

 16.6 cementový poter 180 - - 

17 Dvere    

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 - - 

 17.4 rámové s výplňou - 515 515 

18 Okná    

 18.2 dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením 250 250 250 

20 Okenice a vonkajšie rolety    

 20.2 plastové - 105 105 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    

 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) - 355 355 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    

 23.2 keramické dlažby - 150 150 

 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 - 480 480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.1 svetelná, motorická 280 - - 

 25.2 svetelná - 155 155 

30 Rozvod vody    

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

31 Inštalácia plynu    

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 35 - 

 Spolu 4495 7010 4305 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

32 Vráta garážové    

 32.3 rámové s výplňou (1 ks) 75 - - 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (6 ks) 10 30 20 

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 - - 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne    

 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) - 50 - 

 36.4 sporák na tuhé palivo (1 ks) 20 - - 

 36.8 drezové umývadlo oceľové smaltované (1 ks) 15 - - 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) - 30 - 

 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (2.4 bm) - 132 - 

37 Vnútorné vybavenie    

 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (2 ks) - 30 30 

 37.5 umývadlo (2 ks) - 10 10 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) - - 75 

38 Vodovodné batérie    

 38.1 pákové nerezové so sprchou (2 ks) - 35 35 
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 38.3 pákové nerezové (3 ks) - 40 20 

 38.4 ostatné (1 ks) 15 - - 

39 Záchod    

 39.3 splachovací bez umývadla (2 ks) - 25 25 

40 Vnútorné obklady    

 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (2 ks) - 80 80 

 40.4 vane (2 ks) - 15 15 

 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 355 732 310 

 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP Hodnota RU [€/m2] 

1. PP (4495 + 355 * 1,255)/30,1260 164,00 

1. NP (7010 + 732 * 1,206)/30,1260 261,99 

1. Podkrovie (4305 + 310 * 1,060)/30,1260 153,81 

 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. PP 2000 22 78 100 22,00 78,00 

1. NP 2000 22 78 100 22,00 78,00 

1. Podkrovie 2000 22 78 100 22,00 78,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 2000   

Východisková hodnota 164,00 €/m2*95,63 m2*3,043*1,00 47 724,34 

Technická hodnota 78,00% z 47 724,34 37 224,99 

1. NP z roku 2000   

Východisková hodnota 261,99 €/m2*99,48 m2*3,043*1,00 79 308,99 

Technická hodnota 78,00% z 79 308,99 61 861,01 

1. Podkrovie z roku 2000   

Východisková hodnota 153,81 €/m2*113,16 m2*3,043*1,00 52 963,84 

Technická hodnota 78,00% z 52 963,84 41 311,80 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Podlažie Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 47 724,34 37 224,99 

1. nadzemné podlažie 79 308,99 61 861,01 

1. podkrovné podlažie 52 963,84 41 311,80 

Spolu 179 997,17 140 397,80 
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2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 prístrešok na parc. číslo 1121/53 

Ide o samostatný jednopodlažný objekt umiestnený na parc. č. C KN 1121/53, k.ú. Snina, 
ktorý plní doplnkovú funkciu k stavbe rodinného domu súp. č. 2803. Stavba má základy pod 
oceľovými stĺpmi, pultový krov, krytina vlnitý eternit. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 
KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 
KS2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 
 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 2008 3,30*6,00 19,8 18/19,8=0,909 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom 
katalógu. 
 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže 115 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere 205 

5 Krov  

 5.3 pultové 545 

6 Krytina strechy na krove  

 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka 310 

8 Klampiarske konštrukcie  

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

 Spolu 1275 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

 Spolu 0 

 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

Podlažie Výpočet RU na m2 ZP Hodnota RU [€/m2] 

1. NP (1275 + 0 * 0,909)/30,1260 42,32 

 

TECHNICKÝ STAV 
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Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

1. NP 2008 14 66 80 17,50 82,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 42,32 €/m2*19,80 m2*3,043*1,00 2 549,84 

Technická hodnota 82,50% z 2 549,84 2 103,62 

 

2.2.2 plot od ulice 

Plot z oceľových stĺpikov a drevených latiek na oceľových zvlakoch umiestnený na hranici 
parc. č. C KN 1121/53, k.ú. Snina s miestnou komunikáciou. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   betónový alebo kamenný prah medzi stĺpikmi 30,00m 225 7,47 €/m 

 Spolu:   7,47 €/m 

3. Výplň plotu:    

   z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch 51,00m2 425 14,11 €/m 

4. Plotové vráta:    

   d) drevené tesárske 1 ks  4685 155,51 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   d) drevené tesárske 1 ks  1100 36,51 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    30,00 m 
Pohľadová plocha výplne:    30,0*1,7 = 51,00 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

plot od ulice 2006 16 34 50 32,00 68,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(30,00m * 7,47 €/m + 51,00m2 * 14,11 €/m2 + 1ks * 155,51 €/ks + 1ks * 
36,51 €/ks) * 3,043 * 1,00 

3 456,03 

Technická hodnota 68,00 % z 3 456,03 € 2 350,10 
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2.2.3 plechový plot 

Plot z vlnitého plechu na oceľových zvlakoch, základy a podmurovka z prostého betónu, 
umiestnený na hranici parc. č. C KN 1121/53 s parc. č. C KN 1121/52, k.ú. Snina. 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 2 Oplotenie 
KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 18,00m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 18,00m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených zvlakoch 36,00m2 611 20,28 €/m 

 
Dĺžka plotu:    18,00 m 
Pohľadová plocha výplne:    18,00*2,00 = 36,00 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

plechový plot 2003 19 31 50 38,00 62,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (18,00m * 53,98 €/m + 36,00m2 * 20,28 €/m2) * 3,043 * 1,00 5 178,33 

Technická hodnota 62,00 % z 5 178,33 € 3 210,56 

 

 
2.2.4 kopaná studňa  

Kopaná studňa priemeru 1000 mm umiestnená na parc. č. C KN 1121/53, k.ú. Snina. 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 
KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Typ: kopaná 
Hĺbka: 5 m 
Priemer: 1000 mm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 3,043 
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Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,00 
Rozpočtový ukazovateľ: do 5 m hĺbky: 81,49 €/m 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

kopaná studňa 1997 25 75 100 25,00 75,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota (81,49 €/m * 5m) * 3,043 * 1,00 1 239,87 

Technická hodnota 75,00 % z 1 239,87 € 929,90 

 

 

2.2.5 vodovodná prípojka 
Vodovodná prípojka z PVC potrubia DN 25 mm je vedená od vodomernej šachty k rodinnému 

domu a umiestnená na parc. č. C KN 1121/53, k.ú. Snina. 
 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 
Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 41,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   7,0 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

vodovodná prípojka 1999 23 27 50 46,00 54,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 bm * 41,49 €/bm * 3,043 * 1,00 883,78 

Technická hodnota 54,00 % z 883,78 € 477,24 

 
 

2.2.6 vodomerná šachta 
Vodomerná betónová monolitická šachta umiestnená na parc. č. C KN 1121/53, k.ú. Snina. 
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ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 
Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   1,2*1,2*1,2 = 1,73 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

vodomerná šachta 1999 23 27 50 46,00 54,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1,73 m3 OP * 254,27 €/m3 OP * 3,043 * 1,00 1 338,58 

Technická hodnota 54,00 % z 1 338,58 € 722,83 

 

2.2.7 kanalizačná prípojka 

Kanalizačná PVC prípojka kanalizačnej siete a umiestnená na parc. č. C KN 1121/53, k.ú. 
Snina. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 
Položka: 2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   530/30,1260 = 17,59 €/bm 
Počet merných jednotiek:   6,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

kanalizačná prípojka 1999 23 27 50 46,00 54,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6 bm * 17,59 €/bm * 3,043 * 1,00 321,16 

Technická hodnota 54,00 % z 321,16 € 173,43 

 

2.2.8 plynová prípojka 

Oceľová prípojka plynu DN 25 mm je vedená od regulátora k rodinnému domu a umiestnená 
na parc. č. C KN 1121/53, k.ú. Snina. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   7,0 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

plynová prípojka 2000 22 28 50 44,00 56,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 bm * 14,11 €/bm * 3,043 * 1,00 300,56 

Technická hodnota 56,00 % z 300,56 € 168,31 

 

2.2.9 prípojka elektriny 

Elektrická vzdušná kábelová NN prípojka je vedená od stĺpa NN vedenia k rodinnému domu. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  
Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 
Bod: 7.1. NN prípojky 
Položka: 7.1.e) káblová prípojka vzdušná Al 4*25 mm*mm 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  320/30,1260 = 10,62 €/bm 
Počet káblov:  1 
Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 6,37 €/bm 
Počet merných jednotiek:   20,00 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

prípojka elektriny 1999 23 27 50 46,00 54,00 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 20 bm * (10,62 €/bm + 0 * 6,37 €/bm) * 3,043 * 1,00 646,33 

Technická hodnota 54,00 % z 646,33 € 349,02 

2.2.10 spevnená plocha - lomový kameň 

Spevnená plocha z lomového kameňa kladeného do betónu vedená od bránky k rodinnému 
domu.  

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod: 8.4. Plochy s povrchom dláždeným - kamenným
Položka: 8.4.f) Z lomového kameňa - kladené do betónu a vyškárované

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 740/30,1260 = 24,56 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   1,00*7,00 = 7 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

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

spevnená plocha - lomový kameň 2003 19 31 50 38,00 62,00 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7 m2 ZP * 24,56 €/m2 ZP * 3,043 * 1,00 523,15 

Technická hodnota 62,00 % z 523,15 € 324,35 
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2.2.11 oporný múr 

Oporný betónový múr umiestnený pred vstupom do garáže na parc. č. C KN I121/53, k.ú. 
Snina. 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 815 4 Oporné múry  
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4) 
Bod: 9.3. Betónové - monolitické 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1300/30,1260 = 43,15 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   0,30*1,30*7,00 = 2,73 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,043 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

oporný múr 2003 19 31 50 38,00 62,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 2,73 m3 OP * 43,15 €/m3 OP * 3,043 * 1,00 358,46 

Technická hodnota 62,00 % z 358,46 € 222,25 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

rodinný dom súp. číslo 2803 na parc. číslo 1121/258, k.ú. Snina 179 997,17 140 397,80 

prístrešok na parc. číslo 1121/53 2 549,84 2 103,62 

Ploty   

plot od ulice 3 456,03 2 350,10 

plechový plot 5 178,33 3 210,56 

Celkom za Ploty 8 634,36 5 560,66 

kopaná studňa 1 239,87 929,90 

Vonkajšie úpravy   

vodovodná prípojka 883,78 477,24 

vodomerná šachta 1 338,58 722,83 

kanalizačná prípojka 321,16 173,43 

plynová prípojka 300,56 168,31 

prípojka elektriny 646,33 349,02 

spevnená plocha - lomový kameň 523,15 324,35 

oporný múr 358,46 222,25 

Celkom za Vonkajšie úpravy 4 372,02 2 437,43 

Celkom: 196 793,26 151 429,41 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

3.1 STAVBY 
 
a) Analýza polohy nehnuteľnosti:  
 Ohodnocovaný rodinný 
dom sa nachádza na 
Komenského ulici 
v okresnom meste Snina 
v širšom centre mesta 
v zástavbe rodinných 
domov. V blízosti sa 
nachádza nákupne centrum 
LIDL. Nehnuteľnosť je 
prístupná z verejnej 
komunikácie. Z občianskej 
vybavenosti sa v meste 
Snina vyskytuje okresný 
úrad, mestský úrad, stredné 
školy, základné školy a 
materská škola, poliklinika 

súkromní lekári, kostoly, pošty kultúrne stredisko a sieť obchodov a služieb.  Doprava je autobusová 
a vlaková. Počet obyvateľov je cca 18 400. Na trhu nehnuteľnosti je v tejto lokalite dopyt 
v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Z hľadiska inžinierskych sietí je dom napojený na verejný 
vodovod, kanalizáciu, plyn, elektrinu a telekomunikačné rozvody. Prístup k nehnuteľnosti je 
z verejnej komunikácie, z Komenského ulice parc. číslo 1121/167, LV č. 3200 vo vlastníctve Mesta 
Snina. 
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b) Analýza využitia nehnuteľnosti 
 Hodnotená nehnuteľnosť – rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom je určený na 
bývanie. V čase konania miestnej obhliadky bol rodinný dom trvalo obývaný. Nehnuteľnosť 
neprináša výnos. Iné využitie domu v danej lokalite je možné vylúčiť. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:  
 Rodinný dom s príslušenstvom je zapísaný v katastri nehnuteľností. Hodnotená nehnuteľnosť  
je zaťažená nasledujúcimi ťarchami : 
LV č. 5603: 
- Pod V-4/2001 zapisuje sa záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v časti A-LV - rod. dom č.s. 

2803 na CKN 1121/258, ktoré zabezpečuje pohľadávku Štátneho fondu rozvoja bývania, 
Pribinova 25, P.O.Box 58, 810 11 Bratislava 111, ICO 31 749 542. Záložná zmluva zo dňa 
29.12.2000 - c.z. 957/01 

- Pod V-1174/2008 zo dna 31.12.2008 zapisuje sa záložné právo k nehnuteľnosti zapísanej v časti 
A-LV a to: stavba súpisné c. 2803 na pozemku registra C KN parcelné c. 1121/258, ktorá 
zabezpečuje pohľadávku DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, 
ICO: 46 713 930. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z- 1688/2021, 
č.z. 270/2022; (č.z. 5/09). 

- Pod Z-576/21 zo dna 11.5.2021 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnosti v časti ALV 
v podiele pod B1-Miroslav Jurov a Monika Jurová v prospech oprávneného: Štát-Štátny fond 
rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava-Lamač, ICO: 31749542, zast.: GARAJ & 
Partners s.r.o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto na základe Exekučného príkazu c. 409EX 
303/20 zo dna 4.5.2021 súdneho exekútora: Mgr. Ing. Juraj Korim, Duklianskych hrdinov 2473, 
093 01 Vranov nad Toplou c.z.4557/21 

 
LV č. 3705: 
- Pod V-1174/08 zo dna 31.12.2008 zapisuje sa záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v 

časti A-LV a to na pozemky registra C KN parcelné c. 1121/53, 1121/258, ktoré zabezpečujú 
pohľadávku DPS financial consulting, s.r.o., Tomašovičová 17/2742, 917 01 Trnava, ICO: 46 713 
930. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dna 24.11.2021, Z-1688/2021, č.z. 
270/2022; (č.z. 5/09). 

- Pod Z-576/21 zo dna 11.5.2021 zapisuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnostiam v časti 
ALV v podiele pod B1- Monika Jurová v prospech oprávneného: Štát-Štátny fond rozvoja bývania, 
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava-Lamač, ICO: 31749542, zast.: GARAJ & Partners s.r.o., 
Jozefská 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto na základe Exekučného príkazu č. 409EX 303/20 zo 
dna 4.5.2021 súdneho exekútora: Mgr. Ing. Juraj Korim, Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 
Vranov nad Topľou c.z.4557/21 

V danej lokalite neboli zistené žiadne iné riziká spojené s užívaním nehnuteľností. 
 
 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 

Na trhu nehnuteľnosti v tejto lokalite dopyt je vyrovnaný s ponukou. Nehnuteľnosť je 
situovaná na Komenského ulici, v širšom centre mesta Snina. V okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú 
prevažne štandardné rodinné domy a nákupné stredisko. Územie je rovinaté, zakladanie je bez 
mimoriadnych vplyvov. Z hľadiska inžinierskych sietí je možnosť napojenia na verejný vodovod, 
verejnú kanalizáciu, plyn, elektrinu a telekomunikačné rozvody. Prístup k nehnuteľnosti je po 
miestnej asfaltovej komunikácií (par. číslo 1121/167, LV č. 3200, vlastník Mesto Snina). Z hľadiska 
umiestnenia k svetovým stranám je orientácia hlavných miestnosti prevažne na severozápad. 
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Hranice pozemku sú v teréne určené oplotením. Doprava v okolí nehnuteľnosti je 
zabezpečená autobusom a železnicou. 
  V obci je situovaný okresný úrad, školy a sieť obchodov a služieb. Kvalita životného prostredia 
v bezprostrednom okolí nehnuteľností je ovplyvnená intenzívnou cestnou dopravou. Prírodná 
lokalita – les je vo vzdialenosti nad 1000 m od nehnuteľnosti. Zakladanie je bez mimoriadnych 
vplyvov. Z hľadiska ďalšieho rozvoja nie je rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu . Nehnuteľnosť 
neprináša výnos. Celkovo môžeme hodnotiť nehnuteľnosť ako priemernú.  
 
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). 
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 0,4. Koeficient polohovej diferenciácie je v rámci 
doporučeného intervalu a vyjadruje pomer medzi technickými hodnotami a dosahovanými 
trhovými cenami v danom čase v obci Snina. 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,4 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) 1,200 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800 

III. trieda Priemerný koeficient 0,400 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,220 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) 0,040 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

III. 0,400 13 5,20 
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce 

I. 1,200 30 36,00 
obchodné centrá hlavné ulice a vybrané sídliská 

3 
Súčasný technický stav nehnuteľností 

II. 0,800 8 6,40 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu 

4 
Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

II. 0,800 7 5,60 objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, bez 
zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

III. 0,400 6 2,40 
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 
Typ nehnuteľnosti 

II. 0,800 10 8,00 priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným 
zázemím, s výborným dispozičným riešením. 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti       

IV. 0,220 9 1,98 obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 minút, 
nezamestnanosť do 20 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

II. 0,800 6 4,80 
priemerná hustota obyvateľstva 

9 
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

IV. 0,220 5 1,10 
orientácia hlavných miestností k  SZ - SV 

10 Konfigurácia terénu I. 1,200 6 7,20 
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rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

II. 0,800 7 5,60 elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, 
spoločná anténa 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

III. 0,400 7 2,80 
železnica a autobus 

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

II. 0,800 10 8,00 okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, 
kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

IV. 0,220 8 1,76 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m 

15 
Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,400 9 3,60 
zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. 

III. 0,400 8 3,20 
bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

V. 0,040 7 0,28 
žiadna  možnosť rozšírenia 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

V. 0,040 4 0,16 
nehnuteľnosti bez výnosu 

19 
Názor znalca 

III. 0,400 20 8,00 
priemerná nehnuteľnosť 

 Spolu   180 112,08 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 112,08/ 180 0,623 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 151 429,41 € * 0,623 94 340,52 € 

 

 

3.2 POZEMKY 
Zastavané plochy a nádvoria – pozemok rovinatý v zastavanom území obce Snina, k.ú. Snina, na 

Komenského ulici v širšom centre obce. Pozemok pozostáva z dvoch parciel s celkovou výmerou 
513 m2. V mieste je autobusová a železničná doprava, cesta autom. Možnosť napojenia na verejné 
rozvodné siete vody, kanalizácie, el. energie, plynovod a telekomunikačné rozvody. Oblasť je bez 
rušivých vplyvov, vplyvu zápachu z priemyselnej výroby, poľnohospodárskej výroby exhalátov.  
   

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
3.2.1.1 pozemok na LV č. 3705 k.ú. Snina 
 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

1121/53 zastavaná plocha a nádvorie 413,00 1/1 413,00 

1121/258 zastavaná plocha a nádvorie 100,00 1/1 100,00 

Spolu 
výmera      513,00 

 
Obec:     Snina 
Východisková hodnota:  VHMJ = 70,00% z 9,96 €/m2 = 6,97 €/m2 
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Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov, 
obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti s dobrým 
osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v dosahu miest nad 100 
000 obyvateľov 

1,30 

kV 
koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 
štandardným vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných 
centrách obytných zón, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, 
trolejbus, električka) 

1,05 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty ) 1,50 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 
4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí) 1,40 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej 
východiskovej hodnote 

2,20 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,30 * 1,00 * 1,05 * 1,50 * 1,40 * 2,20 * 1,00 6,3063 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 6,97 €/m2 * 6,3063 43,95 €/m2 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 1121/53 413,00 m2 * 43,95 €/m2 * 1/1 18 151,35 

parcela č. 1121/258 100,00 m2 * 43,95 €/m2 * 1/1 4 395,00 

Spolu  22 546,35 
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III. ZÁVER 
 
OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu, súp. číslo 2803 na 
pozemku parc. číslo 1121/53, vrátane pozemku, parc. číslo 1121/53, 1121/258, k.ú. Snina, obec 
Snina, okres Snina 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  

rodinný dom súp. číslo 2803 na parc. číslo 1121/258, k.ú. Snina 87 467,83 

prístrešok na parc. číslo 1121/53 1 310,56 

Ploty  

plot od ulice 1 464,11 

plechový plot 2 000,18 

Spolu za Ploty 3 464,29 

kopaná studňa 579,33 

Vonkajšie úpravy  

vodovodná prípojka 297,32 

vodomerná šachta 450,32 

kanalizačná prípojka 108,05 

plynová prípojka 104,86 

prípojka elektriny 217,44 

spevnená plocha - lomový kameň 202,07 

oporný múr 138,46 

Spolu za Vonkajšie úpravy 1 518,52 

Spolu stavby 94 340,52 

Pozemky  

 pozemok na LV č. 3705 k.ú. Snina - parc. č. 1121/53 (413  m2) 18 151,35 

 pozemok na LV č. 3705 k.ú. Snina - parc. č. 1121/258 (100  m2) 4 395,00 

Spolu pozemky (513,00 m2) 22 546,35 

Všeobecná hodnota celkom 116 886,87 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 117 000,00 

Všeobecná hodnota slovom: Jedenstosedemnásťtisíc Eur 

 

V Košiciach, dňa 25.05.2022 
 

 
 

 
Ing. Marek Čeklovský 
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IV. PRÍLOHY
▪ Objednávka – DD 9-2022 z 28.03.2022od  spoločnosti DUPOS dražobná, spol. s r.o.,
▪ Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu  vlastníctva č. 5603, k.ú. Snina, obec Snina, okres

Snina, vytvorený 25.05.2022 cez katastrálny portál,
▪ Výpis z katastra nehnuteľnosti, výpis z listu  vlastníctva č. 3705, k.ú. Snina, obec Snina, okres

Snina, vytvorený 25.05.2022 cez katastrálny portál,
▪ Kópia z katastrálnej mapy na parcelu: 1121/53, 1121/258, k.ú. Snina, obec Snina, okres Snina,

vytvorená 25.05.2022 cez ZBGIS portál,
▪ Kolaudačné rozhodnutie č. SP-2000/56884-003-Gá, zo dňa 01.03.2000,
▪ Nákres stavby zo znaleckého posudku č. 93/2008, vypracovaného Ing. Janou Ihnátovou,
▪ Fotodokumentácia z 15.10.2008,
▪ Fotodokumentácia z 22.04.2022,
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Fotodokumentácia z 15.10.2008 –rod. dom súp. číslo 2803 na par. číslo 1121/53, k.ú. Snina 
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Fotodokumentácia z 15.10.2008 –rod. dom súp. číslo 2803 na par. číslo 1121/53, k.ú. Snina 
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Fotodokumentácia z 15.10.2008 –rod. dom súp. číslo 2803 na par. číslo 1121/53, k.ú. Snina 
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ulice

ulice

 

Fotodokumentácia z 22.04.2022 – rod. dom súp. číslo 2803 na par. číslo 1121/53, k.ú. Snina 
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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 144/2022.  
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 


