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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

1. Úloha znalca : stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rúbani, 

rodinný dom s.č. 326 s príslušenstvom a pozemkom, zapísanej na LV č. 176 

 

2. Dátum vyžiadania posudku alebo dátum uznesenia, objednávky : 4.6.2018 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-

technického stavu) : 11.7.2018 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje : 11.7.2018 

 

5. Podklady pre vypracovanie posudku : 

5.1. dodané zadávateľom 

- písomná objednávka, spis.zn. PDS-009/12-2018-JŠ č.  zo dňa 4.6.2018 

- kolaudačné rozhodnutie vydané ObÚŽP N. Zámky dňa 10.10.1994 pod č. 855/1994, ktorým 

sa povoľuje užívanie rodinného domu, právoplatné dňom 11.11.1994 

5.2. získané znalcom 

- výpis z listu vlastníctva č. 176 vydaný Okresným úradom N. Zámky, odbor katastrálny 

dňa 12.6.2018, č. obj. K1-2855/2018  

- kópia katastrálnej mapy vydaná Okresným úradom N. Zámky, odbor katastrálny dňa 

12.6.2018, č. obj. K1-2855/2018  

- zameranie a zakreslenie skutkového stavu 

- údaje o infraštruktúre obce Rúbaň na Obecnom úrade 

- fotodokumentácia 

- aktuálna ponuka realitných kancelárií 

 

6. Použitý právny predpis : Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

č. 492/2004 Z.z. zo dňa 23.8.2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 

neskorších predpisov 

 

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra 

7.1. Zákon NR SR č. 382/2004 zo dňa 26.5.2004 o znalcoch,  

     tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

     v znení neskorších predpisov 

7.2. Vyhláška MS SR č. 490/2004 zo dňa 23.8.2004, ktorou sa vykonáva zákon  

     č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších  

     predpisov  

7.3. STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov 

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

     predpisov 

7.5. Vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z.  

     o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

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

     stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy 

7.7. Vyhláška Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická  

     klasifikácia stavieb 

7.8. Ohodnocovanie nehnuteľností vydané Mlpress v r. 2012, autor Ing. Miloslav 9 

      Ilavský, PhD., Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,  

      ISBN 978-80-971021-2-4 

7.9. Koeficienty vývoja cien stavebných prác za 1.Q.2018  

 

 

8. Osobitné požiadavky zadávateľa 

Neboli vznesené. 

 

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

- dobrovoľná dražba  
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

a/ Použité metódy výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 

Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky  

MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

 

a1/ 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 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 (TH) 

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 

zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

 

a2) Stanovenie všeobecnej hodnoty:  

 

Všeobecná hodnota stavieb  

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa v znaleckej praxi sa používajú metódy: 

 Metóda polohovej diferenciácie 

 Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu) 

 Metóda porovnávania 

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie 

všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný 

výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda 

stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú 

lokalitu a typ stavby.  

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov 

publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb  

(ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu a príslušenstva je 

vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený 

koeficient konštrukcie, vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient 

cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných  

ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2018. 

 

Metóda polohovej diferenciácie 

Metóda vychádza zo základného vzťahu:  

VŠHS = TH * kPD  [€], 

kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer 

                medzi technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 

 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy 

obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného 

koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa 

určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné 

koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je 

hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) 

objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, 

platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové 

kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
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Všeobecná hodnota pozemkov 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi sa používajú metódy: 

 Metóda porovnávania  

 Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos) 

 Metóda polohovej diferenciácie  

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie výnosovej metódy na stanovenie 

všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože pozemok nie je schopný dosahovať primeraný 

výnos formou prenájmu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z 

dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ pozemku.  

 

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 

VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 

 

kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 

 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m
2
 pozemku 

 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 

 

a3) Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb:  

Použité sú 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 2018. 

 

Východisková hodnota (VH) stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu:  

VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM )          [€], 

 

kde: VH -  východisková hodnota, 

M – počet merných jednotiek, 

RU - rozpočtový ukazovateľ podľa použitej metodiky v cenovej úrovni  

       4. štvrťroka 1996, 

kCU - koeficient vyjadrujúci nárast cien stavebných prác a materiálov  

       medzi obdobím 4. štvrťroka 1996 a 1. štvrťroka 2018, 

kV - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu, 

kZP - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby, 

kVP - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby, 

kK - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky, 

kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv. 

 

Pri stanovení východiskovej hodnoty sa poškodenie alebo nedokončenie stavby zohľadňuje 

percentuálnym odhadom dokončenia jednotlivých konštrukcií a vybavení stavby. 

 

Technická hodnota (TH)  stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu: 

TH = VH – HO alebo:  TH = VH(TS/100) [€] 

 

kde: TH – technická hodnota stavby [€], 

 VH – východisková hodnota stavby [€],   

HO – hodnota zodpovedajúca výške opotrebenia stavby [€], 

TS –  technický stav stavby [%]. 

 

Technický stav stavby (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby: 

TS = 100 – O  

kde  O –  opotrebenie stavby  [%] 

 

b/ Vlastnícke a evidenčné údaje 

List vlastníctva číslo :   176 

List vlastníctva vydaný :  vydaný Okresným úradom N. Zámky, odbor katastrálny  

                           dňa 12.6.2018, č. obj. K1-2855/2018  

Okres :                    Nové Zámky 

Obec :                     Rúbaň 

Miesto :                   Rúbaň č. 326 

Katastrálne územie :       Rúbaň 

Majetková podstata :       pozemok, parc.č. 851/87, 851/88 

                           rodinný dom s.č. 326  

Meno vlastníka :           Róbert Rónai                                  v celosti 

Adresa vlastníka :         Rúbaň č. 326 
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Ťarchy :                   OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava (IČO 31 318 916), 

                           zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky podľa  

                           Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti  

                           č.ZZ1 k ÚZ č.050/3005/12SU zo dňa 23.7.2012 pre  

                           nehnuteľnosti - pozemok parc.č. 851/87, 851/88 a stavbu  

                           rodinného domu s.č. 326 na parc.č. 851/88 v celosti, podľa  

                           V 3642/2012. 

Iné údaje :                bez zápisu 

Poznámka :                 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva spoločnosťou  

                           Profesionálna dražobná spoločnosť,s.r.o.na nehn.par.reg. 

                           C-KN 851/87,851/88 a stavbu na par.851/88 sč.326 

                           formou predaja a zakazuje povinnému nehn.previesť bez  

                           súhlasu záložného veriteľa P 42/2018 - č.zmeny 6/2018 

 

c/ Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia 

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 11.7.2018, za účasti 

vlastníka 

Zameranie nehnuteľností vykonané dňa :  11.7.2018 

Fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľností vyhotovená znalcom dňa  : 11.7.2018 

 

d/ Porovnanie súladu projektovej a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným  

stavom : 

K hodnoteným objektom nebola predložená technická dokumentácia. Skutočný stav bol 

zistený obhliadkou a zameraním znalcom, nákres podlaží a prehľadná situácia tvorí 

prílohu znaleckého posudku. 

 

e/ Porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so 

zisteným skutočným stavom :   

Pozemok a rodinný dom sú vedené v KN na LV č. 176. Dom je zakreslený v katastrálnej 

mape s tým, že šírka domu oproti zistenej skutočnosti je cca o 0,70m menšia. 

  

f/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :   

- rodinný dom v Rúbani s.č. 326, parc.č. 851/88 

- prístrešok, parc.č. 851/88 

- oplotenie, parc.č. 851/88 

- vonkajšie úpravy, parc.č. 851/88 

- pozemok, parc.č. 851/87, 851/88 

 

g/ Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom  

ohodnotenia : -  

    

2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom v Rúbani s.č. 326, parc.č. 851/88 
 

POPIS STAVBY 

Samostatne stojaci objekt s podzemným a nadzemným podlažím. 

V dome sa nachádza : 

PP - kuchyňa, garáž, práčovňa, kotolňa, schody, priestor pod schodmi 

NP - 4 izby z toho jedna pôvodne kuchyňa, špajza, kúpeľňa, chodba, lodžia.  

Dom nemá prevádzkové plochy. Nakoľko dom nemá viac ako tri samostatné byty, viac ako 

dve nadzemné podlažia a podkrovie, má samostatný vstup z verejnej komunikácie, hodnotí 

sa ako rodinný, jednobytová budova.  

Objekt založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. 

Krov sedlový s krytinou z AZC šablón. Klampiarske konštrukcie strechy žľaby a zvody  

z pozinkovaného plechu, oplechovanie parapetov plechom pozinkovaným. Vonkajšie omietky 

vápenno cementové zdrsnené, 1x keramický obklad do 1/2 plochy, podzemné podlažie  

2x keramický obklad do 1/2 plochy. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie 

vzdušnou káblovou prípojkou zo stĺpa elektrického vedenia na ulici, verejný vodovod, 

vodomer v podzemnom podlaží. Odvedenie odpadových vôd do žumpy pred domom.  

Podzemné podlažie - vstup z vnútra objektu po schodoch s povrchom PVC, resp. cez 

garáž. Zapustené do terénu do 2m so zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Murivo 

tehlové hr. 40-50cm, stropy železobetónové s rovným podhľadom, vnútorné omietky 

hladké. Podlahy väčšinou z cementového poteru, v kuchyni PVC. Okná drevené zdvojené, 

dvere hladké plné alebo presklené, vráta kovové dvojkrídlové. Zavedená svetelná aj 
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motorická elektroinštalácia. Rozvod studenej a teplej vody z elektrického 

zásobníkového ohrievača inštalovaného v práčovni. Vykurovanie ústredne oceľovými 

radiátormi, kotol ÚK elektrický.  V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva š. 1,43m 

s nerezovým drezom, bez vody, keramická dvojplatňa. V práčovni je oceľová smaltovaná 

vaňa, rozvod studenej a teplej vody, odkanalizovanie.  

Nadzemné podlažie - murivo tehlové hr. 30-40cm, stropy železobetónové s rovným 

podhľadom, vnútorné omietky hladké. Podlahy obytných miestností v jednej izbe  

z veľkoplošných laminátových parkiet, väčšinou z cementového poteru, ostatných 

miestností  z keramickej dlažby. Okná drevené zdvojené, dvere hladké plné alebo 

presklené. Zavedená svetelná elektroinštalácia s automatickým istením, rozvod studenej 

a teplej vody. vykurovanie ústredné oceľovými radiátormi. V pôvodnej kuchyni rozvod 

studenej a teplej vody. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, splachovacia 

záchodová misa, keramický obklad stien aj vane, 1x výtoková batéria bežná.  

Stavba domu povolená v r. 1989, kolaudovaná v r. 1994. Vek ku dňu hodnotenia 24 rokov. 

Dom je v pôvodnej stave, predpokladaná životnosť 100 rokov.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 

KS: 111 0 Jednobytové budovy 

 

MERNÉ JEDNOTKY 

Podlažie 
Začiatok 

užívania 
Výpočet zastavanej plochy ZP [m

2
] kZP 

1. PP 1994 9,63m*11,75m 113,15 120/113,15=1,061 

1. NP 1994 9,63m*11,75m 113,15 120/113,15=1,061 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m
2
 ZP podľa zásad 

uvedených v použitom katalógu. 

 

 

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota 

1 Osadenie do terénu  

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

4 Murivo  

 
4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm)  

v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm 
1290 

5 Deliace konštrukcie  

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

6 Vnútorné omietky  

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 

7 Stropy  

 
7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a 

keramické 
1040 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

 14.3.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 1/3 do 1/2 50 

15 Obklady fasád  

 15.3.e obklady keramické, obklady drevom  nad 1/3 do 1/2 110 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice  

 16.4 PVC, guma 180 

17 Dvere  

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná  

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 
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23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.6 cementový poter, tehlová dlažba 50 

24 Ústredné vykurovanie   

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

vykurovacie panely 
480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.1 svetelná, motorická 280 

30 Rozvod vody  

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

zdroja 
55 

 Spolu 5380 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

32 Vráta garážové  

 32.5 oceľové (1 ks) 95 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

34 Zdroj teplej vody  

 
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s 

ústredným vykurovaním (1 ks) 
65 

35 Zdroj vykurovania  

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

elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) 
155 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne  

 
36.1 sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou (1 

ks) 
200 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 

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

rozvinutej šírky) (1.43 bm) 
79 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 

 Spolu 664 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy  

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

4 Murivo  

 
4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v 

skladobnej hr. nad 30 do 40 cm 
1000 

5 Deliace konštrukcie  

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

6 Vnútorné omietky  

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 

7 Stropy  

 
7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a 

keramické 
1040 

8 Krovy  

 8.3 väznicové sedlové, manzardové 575 

10 Krytiny strechy na krove  

 10.4.b azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky 465 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty 55 
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13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)  

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14 Fasádne omietky  

 14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 2/3 165 

 14.3.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 1/3 do 1/2 25 

15 Obklady fasád  

 15.3.e obklady keramické, obklady drevom  nad 1/3 do 1/2 55 

17 Dvere  

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 

18 Okná  

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)  

 22.8 palubovky, dosky, xylolit 185 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  

 23.2 keramické dlažby 150 

24 Ústredné vykurovanie   

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

vykurovacie panely 
480 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)  

 25.2 svetelná 155 

30 Rozvod vody  

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

zdroja 
55 

 Spolu 6020 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika  

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 

38 Vodovodné batérie  

 38.4 ostatné (1 ks) 15 

39 Záchod  

 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 

40 Vnútorné obklady  

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

 40.4 vane (1 ks) 15 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 Spolu 425 

 

Hodnota RU na m
2
 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. PP (5380 + 664 * 1,061)/30,1260 201,97 

1. NP (6020 + 425 * 1,061)/30,1260 214,80 
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TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Podlažie 
Začiatok 

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

1. PP 1994 24 76 100 24,00 76,00 

1. NP 1994 24 76 100 24,00 76,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 1994   

Východisková 

hodnota 
201,97 €/m

2
*113,15 m

2
*2,435*0,95 52 864,48 

Technická hodnota 76,00% z 52 864,48 40 177,00 

1. NP z roku 1994   

Východisková 

hodnota 
214,80 €/m

2
*113,15 m

2
*2,435*0,95 56 222,66 

Technická hodnota 76,00% z 56 222,66 42 729,22 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

Podlažie 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 52 864,48 40 177,00 

1. nadzemné podlažie 56 222,66 42 729,22 

Spolu 109 087,14 82 906,22 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Prístrešok, parc.č. 851/88 
 

POPIS STAVBY 

Prízemný, nepodpivničený objekt za domom. kovová konštrukcia, bez stropu. krov pultový 

s krytinou z AZC vlnoviek. Opláštenie trstinovou rohožou. Úprava povrchov konštrukcie 

náterom. Podlaha z cementového poteru. Postavený v r. 2007, predpokladaná životnosť  

30 rokov.  

 

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 [m

2
] kZP 

1. NP 2007 4,60m*3,16m 14,54 18/14,54=1,238 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m
2
 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 
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6 Krytina strechy na krove  

 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka 310 

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.4 vápenná hrubá omietka alebo náter 170 

14 Podlahy  

 14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter 185 

 Spolu 1530 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

 Spolu 0 

 

Hodnota RU na m
2
 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie Výpočet RU na m
2
 ZP Hodnota RU [€/m

2
] 

1. NP (1530 + 0 * 1,238)/30,1260 50,79 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Podlažie 
Začiatok 

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

1. NP 2007 11 19 30 36,67 63,33 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
50,79 €/m

2
*14,54 m

2
*2,435*0,95 1 708,30 

Technická hodnota 63,33% z 1 708,30 1 081,87 

2.2.2 Oplotenie od ulice, parc.č. 851/88 
 

Plot z kovových profilov, betónová podmurovka, výška výplne 1,20m. Plotové vráta 2x z 

kovových profilov, vrátka 1x.  

 

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 17,10m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   
betónová monolitická alebo 

prefabrikovaná 
17,10m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
z rámového pletiva, alebo z oceľovej 

tyčoviny v ráme 
20,52m

2
 435 14,44 €/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z 

kovových profilov 
2 ks  7505 249,12 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z 

kovových profilov 
1 ks  3890 129,12 €/ks 
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Dĺžka plotu:    17,10m m 

Pohľadová plocha výplne:    17,10m*1,20m = 20,52 m
2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Oplotenie od 

ulice, parc.č. 

851/88 

1994 24 16 40 60,00 40,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 

(17,10m * 53,98 €/m + 20,52m
2
 * 14,44 €/m

2
 + 

2ks * 249,12 €/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 

2,435 * 0,95 

4 271,94 

Technická hodnota 40,00 % z 4 271,94 € 1 708,78 

2.2.3 Oplotenie do záhrady, parc.č. 851/88 
 

Drôtené pletivo na kovových stĺpoch, výška 1,50m, plotové vrátka kovové.  

 

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:    

   
okolo stĺpikov oceľových, betónových 

alebo drevených 
17,30m 170 5,64 €/m 

 Spolu:   5,64 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové 

alebo betónové stĺpiky 
25,95m

2
 380 12,61 €/m 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z 

kovových profilov 
1 ks  3890 129,12 €/ks 

 

Dĺžka plotu:    17,30m m 

Pohľadová plocha výplne:    17,30m*1,50m = 25,95 m
2
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Oplotenie  

do záhrady, 

parc.č. 851/88 

1994 24 6 30 80,00 20,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(17,30m * 5,64 €/m + 25,95m

2
 * 12,61 €/m

2
 + 

1ks * 129,12 €/ks) * 2,435 * 0,95 
1 281,36 

Technická hodnota 20,00 % z 1 281,36 € 256,27 
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2.2.4 Prípojka vody, parc.č. 851/11 
 

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:   15,00m bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Prípojka vody, 

parc.č. 851/11 
2013 5 45 50 10,00 90,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 15 bm * 41,49 €/bm * 2,435 * 0,95 1 439,65 

Technická hodnota 90,00 % z 1 439,65 € 1 295,69 

2.2.5 Žumpa, parc.č. 851/88 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

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

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

Počet merných jednotiek:   2,50m*2,50m*2,50m = 15,63 m
3
 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Žumpa,  

parc.č. 851/88 
1994 24 26 50 48,00 52,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 15,63 m
3
 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,435 * 0,95 3 900,52 

Technická hodnota 52,00 % z 3 900,52 € 2 028,27 

2.2.6 Prípojka kanalizácie, parc.č. 851/88 
 

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.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 

Počet merných jednotiek:   3,50 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Prípojka 

kanalizácie, 

parc.č. 851/88 

1994 24 26 50 48,00 52,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,5 bm * 28,38 €/bm * 2,435 * 0,95 229,78 

Technická hodnota 52,00 % z 229,78 € 119,49 

2.2.7 Prípojka elektriny, parc.č. 851/88 
 

Prípojka káblová vzdušná zo stĺpa elektrického vedenia na ulici do 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.d) káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   290/30,1260 = 9,63 €/bm 

Počet káblov:  1 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   5,78 €/bm 

Počet merných jednotiek:   10,00 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Prípojka 

elektriny, 

parc.č. 851/88 

1994 24 26 50 48,00 52,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
10 bm * (9,63 €/bm + 0 * 5,78 €/bm) * 2,435 

* 0,95 
222,77 

Technická hodnota 52,00 % z 222,77 € 115,84 

2.2.8 Spevnené betónové plochy, parc.č. 851/88 
 

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: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 

Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   260/30,1260 = 8,63 €/m2 ZP 
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Počet merných jednotiek:    

3,40m*3,60m+4,70m*7,60m+2,90m*10,70m+4,60m*2,40m+4,60m*1,95m+ 

1,95m*1,20m+ = 101,34 m
2
 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Spevnené betónové 

plochy,  

parc.č. 851/88 

2007 11 29 40 27,50 72,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 101,34 m
2
 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,435 * 0,95 2 023,09 

Technická hodnota 72,50 % z 2 023,09 € 1 466,74 

2.2.9 Oporné múry, parc.č. 851/88 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 815 4 Oporné múry  

Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4) 

Bod: 9.4. Železobetónové - monolitické 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1555/30,1260 = 51,62 €/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   2*4,60m*0,80m*0,15m = 1,1 m
3
 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Oporné múry, 

parc.č. 851/88 
1994 24 26 50 48,00 52,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1,1 m
3
 OP * 51,62 €/m3 OP * 2,435 * 0,95 131,35 

Technická hodnota 52,00 % z 131,35 € 68,30 

 

2.2.10 Betónová dlažba, parc.č. 851/88 
 

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: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 

Položka: 8.3.d) Betónové dlaždice - kladené do piesku 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   220/30,1260 = 7,30 €/m2 ZP 

Počet merných jednotiek:   6,65m*6,60m = 43,89 m
2
 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
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TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 

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

Betónová dlažba, 

parc.č. 851/88 
2007 11 9 20 55,00 45,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A 

TECHNICKÁ 

HODNOTANázov 

Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 43,89 m
2
 ZP * 7,3 €/m2 ZP * 2,435 * 0,95 741,16 

Technická hodnota 45,00 % z 741,16 € 333,52 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov 
Východisková hodnota 

[€] 

Technická hodnota 

[€] 

Rodinný dom v Rúbani s.č. 326,  

parc.č. 851/88 
109 087,14 82 906,22 

Prístrešok, parc.č. 851/88 1 708,30 1 081,87 

Ploty   

Oplotenie od ulice, parc.č. 851/88 4 271,94 1 708,78 

Oplotenie do záhrady, parc.č. 851/88 1 281,36 256,27 

Vonkajšie úpravy   

Prípojka vody, parc.č. 851/11 1 439,65 1 295,69 

Žumpa, parc.č. 851/88 3 900,52 2 028,27 

Prípojka kanalizácie, parc.č. 851/88 229,78 119,49 

Prípojka elektriny, parc.č. 851/88 222,77 115,84 

Spevnené betónové plochy, parc.č. 851/88 2 023,09 1 466,74 

Oporné múry, parc.č. 851/88 131,35 68,30 

Betónová dlažba, parc.č. 851/88 741,16 333,52 

Celkom: 125 037,06 91 380,99 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a/ Analýza polohy nehnuteľnosti : 

Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom rovinatom území obce Rúbaň v časti so 

zástavbou rodinných domov štandardného vybavenia s predzáhradkami, dvormi a záhradami, 

na okraji obce, v časti vhodnej na bývanie. Prístup po spevnenej komunikácii. Možnosť 

napojenia na rozvod elektrickej energie, zemného plynu, verejný vodovod, telefón. Nie 

je možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. V samotnej obci je Obecný úrad, pošta, 

kultúrny dom, základná škola 1. stupeň, materská škola, obchody so základným tovarom, 

základné služby, zdravotné stredisko, 2x týždenne obvodný a detský lekár. Dopyt po 

obdobných nehnuteľnostiach nižší. Ďalej sa v obci nachádza kaštieľ s parkom. 

Nezamestnanosť do 10 %. 

Trh s nehnuteľnosťami - nižší oproti ponuke 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - okraj obce vhodný na bývanie 

Súčasný technický stav nehnuteľnosti - nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu 

Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti - rodinné domy štandardného vybavenia 

Príslušenstvo nehnuteľnosti - nemá vplyv na hodnotu nehnuteľnosti 

Typ nehnuteľnosti - priaznivý dom s dobrým dispozičným riešením 

Pracovné možnosti obyvateľstva - nezamestnanosť do 10% 

Skladba obyvateľstva v mieste stavby - malá hustota 

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám - čiastočne vhodná, čiastočne nevhodná 

Konfigurácia terénu - rovina 

Pripravenosť inžinierskych sietí - rozvod elektrickej energie, zemného plynu, verejný 

vodovod, telefón 

Doprava v okolí nehnuteľnosti - prímestská autobusová doprava 
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Občianska vybavenosť - Obecný úrad, pošta, kultúrny dom, základná škola 1. stupeň, 

materská škola, obchody so základným tovarom, základné služby, zdravotné stredisko, 2x 

týždenne obvodný a detský lekár 

Prírodná lokalita v okolí nehnuteľnosti - do 1000m, kaštieľ s parkom 

Kvalita životného prostredia - bežný hluk a prach od miestnej cestnej dopravy 

Možnosti zmeny v zástavbe - bez zmeny 

Možnosť ďalšieho rozšírenia -  trojnásobok súčasnej zástavby 

Dosahovanie výnosu z nehnuteľnosti - nepredpokladá sa trvalý výnos formou prenájmu 

nehnuteľnosti 

Názor znalca - dobrá nehnuteľnosť 

 

b/ Analýza využitia nehnuteľnosti : 

Jedná sa o rodinný dom určený na rodinné bývanie. 

  

c/ Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti, závady viaznúce na 

nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou : 

V danej lokalite neboli zistené riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti formou 

bývania. Viď tiež ťarchy uvedené v priloženom výpise z listu vlastníctva. 

 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE 

 

Z ponuky realitných kancelárií : 

  

- Ponúkame na predaj 5-izbový rodinný dom v obci Rúbaň. Celková plocha pozemku je  

1285 m2. Rodinný dom pozostáva zo vstupnej haly, priestrannej obývacej izby, jednej 

izby s výstupom na zadný dvor, kuchyne, špajze, veľkej jedálenskej haly a WC.  

V podkroví sú 3 izby, šatník, kúpelňa a samostatné WC. V suteréne sa nachádza garáž 

pre dve autá, kotolňa a komory. Voda - studňa. Rodinný dom je napojený na vlastnú 

žumpu. Vykurovanie je riešené ústredným plynovým kúrením. Elektrina 220/380 V. 

Kolaudovaný bol v roku 1996.  cena : 38 990,- Eur, https://www.topreality.sk/ponukame-

na-predaj-poschodovy-rodinny-dom-v-obci-ruban-r6417859.html 

 

- Ponúkame Vám na predaj priestranný a svetlý rodinný dom v obci Rúbaň, o. Nové Zámky, 

na pozemku o rozlohe 1711 m2,výhodou je šírka pozemku 35 m, je celý oplotený, kde sa 

nachádza kopaná pivnica na zeleninu, studňa, murovaná komora na náradie. Dom je  

z nepálenej tehly, suchý, svetlý s veľkými oknami, podlahy parkety vo výbornom stave, 

má sedlovú strechu. Je napojený na elektrinu, obecnú vodu a plyn, vykurovaný kachlami 

- gamatky. Samotný dom pozostáva zo vstupnej chodby, v pravo je kuchyňa a špajza,  

s východom na povalu, oproti vchodu sú tri priestranné a svetlé miestnosti a kúpelňa. 

Dom sa nachádza v zastavanej časti obce, v kľudnej zóne, kde si môžete vychutnať čaro 

vidieka a prírody. Cena nehnuteľnosti je 20 500.-€. 

https://www.topreality.sk/exkluzivna-cena-rodinneho-domu-v-obci-ruban-predaj-

r6538191.html 

 

- Ponúkame na predaj tehlový 3 izbový tehlový rodinný dom v obci Rúbaň postavený  

v roku 1972 s výmerou pozemku 1028m2. 

Dispozične pozostáva: chodba, 3 izby, kuchyňa,špajza, kúpeľna s wc , letná kuchyňa. 

Pod letnou kuchynkou je pivnica. Prízemný rodinný dom je vhodný na rekonštrukciu podľa 

vlastných predstáv na chalupu, bývanie aj na podnikanie . 

Dom je v pôvodnom stave .Podlahy sú tiež v pôvodnom stave, beton ,dlažba , drevené 

podlahy. Okná sú pôvodné drevené . Obecná voda, plyn pred domom , kúrenie na tuhé 

palivo , alebo na elektrické radiatory. V podkroví ďalšia nedokončená izba.Dom bol 

postavený v roku 1972. 

V dedine je pravidelná autobusová doprava do N. Zámkov aj do Štúrova, pošta, lekár, 

škola, škôlka ako i rôzne obchody. V susednej dedine Strekov je aj vlak a chodí aj 

autobusové spojenie od vlaku do dediny. 

V okolí dediny je viacero rybníkov možnosť člnkovania, rybolovu,posvätné miesto Cigléd 

s kaplnkou zo zdravou pitnou vodou . 

Dom je vhodný aj ako chalupa na rekreačné účely- Štúrovo je 30 km , Podhájska 24 km.  

Priestranný dvor umožňuje výstavbu garáže ,altánku ,či bazénu v záhrade. Celková 

výmera pozemku je 1028 m2. Dom je kúpou volný,vhodný na chalupu alebo na bývanie 

s kompletným zariadením v cene . 

Poskytujeme kompletný právny servis – úhradu základných poplatkov – overenie + 

https://www.topreality.sk/ponukame-na-predaj-poschodovy-rodinny-dom-v-obci-ruban-r6417859.html
https://www.topreality.sk/ponukame-na-predaj-poschodovy-rodinny-dom-v-obci-ruban-r6417859.html
https://www.topreality.sk/exkluzivna-cena-rodinneho-domu-v-obci-ruban-predaj-r6538191.html
https://www.topreality.sk/exkluzivna-cena-rodinneho-domu-v-obci-ruban-predaj-r6538191.html
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kataster; prevediem Vás celým procesom kúpy nehnuteľnosti až k samotnému odovzdaniu 

novému majiteľovi na základe Preberacieho protokolu.Cena: 19.000,- eur 

https://www.topreality.sk/na-predaj-3-izb-tehlovy-dom-v-obci-ruban-r6529468.html 

 

- Predávame 3 izbový rodinný dom v obci Rúbaň. Dom je vhodný na bývanie aj na 

rekreačné účely, leží 30 km od Podhájskej a 25 km od Štúrova. V dome je plynové 

kúrenie, drevené podlahy. K dispozícii ďalší komín vhodný na krb . Pri dome je 

samostatne stojaca garáž, na dvore studňa s čerpadlom, hospodárska miestnosť. Rodinný 

dom je suchý vhodný na rekonštrukciu. Situovaný je v tichej časti obce.  

cena : 22 000,- Eur, https://www.topreality.sk/predaj-3-izboveho-rodinneho-domu-v-

obci-ruban-r3871383.html 

 

- Ponúkame Vám na predaj čiastočne zrekonštruovaný rodinný dom v obci Rúbaň okr. Nové 

Zámky. Úžitková plocha 80m2, zastavaná 100m2, pozemok je 1242m2, šírka pozemku je 20 

m. Konštrukcia objektu je pálená a nepálená tehla. Kúrenie: lokálne. Ostatné 

vybavenie: televízor, telefón, internet. Sedlová strecha.Strešná krytina: škridla. 

Rovinatý pozemok. Asfaltová prístupová cesta. Žiadne podpivničenie. Na pozemku sa 

nachádza elektrická prípojka (230/400V). V blízkosti pozemku sa nachádza vodovod, 

plynová prípojka. Na pozemku sa nachádza vlastná studňa a žumpa.Výhody: slnečný dvor a 

úrodná záhrada, tiché prostredie, bezproblémový susedia. V obci je škola, škôlka, 

obchody, možnosť rybolovu, turistiky. Obec nemá problémy s neprisposobivými občanmi. 

Cena 17 900 €. https://www.topreality.sk/pozor-vyhodny-predaj-rodinneho-domu-v-obci-

ruban-r6296150.html 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie vychádza z pomeru priemernej všeobecnej 

hodnoty stavieb na trhu s nehnuteľnosťami v sídle k technickej hodnote hodnotených 

stavieb. 

 

Po zohľadnení polohy, typu nehnuteľnosti, jej celkového technického stavu, dopytu po 

nehnuteľnostiach obdobného typu v danom mieste a čase, ponuky realitných kancelárií na 

trhu s nehnuteľnosťami v danom mieste a čase, zohľadnení provízie kancelárie, 

prípadného navýšenia ponúk, objektivizujem priemerný koeficient polohovej 

diferenciácie 0,25. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,25 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,250 + 0,500) 0,750 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,500 

III. trieda Priemerný koeficient 0,250 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,138 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,250 - 0,225) 0,025 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,138 13 1,79 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 

centru obce 
    

 
časti obce vhodné k bývaniu situované na 

okraji obce 
III. 0,250 30 7,50 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú 

údržbu 
II. 0,500 8 4,00 

4 
Prevládajúca zástavba  v okolí 

nehnuteľnosti 
    

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, 

parky a pod. 
I. 0,750 7 5,25 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,250 6 1,50 

https://www.topreality.sk/na-predaj-3-izb-tehlovy-dom-v-obci-ruban-r6529468.html
https://www.topreality.sk/predaj-3-izboveho-rodinneho-domu-v-obci-ruban-r3871383.html
https://www.topreality.sk/predaj-3-izboveho-rodinneho-domu-v-obci-ruban-r3871383.html
https://www.topreality.sk/pozor-vyhodny-predaj-rodinneho-domu-v-obci-ruban-r6296150.html
https://www.topreality.sk/pozor-vyhodny-predaj-rodinneho-domu-v-obci-ruban-r6296150.html
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6 Typ nehnuteľnosti     

 

priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej 

zástavbe - s kompletným zázemím, s 

výborným dispozičným riešením. 

II. 0,500 10 5,00 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

nezamestnanosti  
    

 
dostatočná ponuka pracovných možností v 

dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % 
II. 0,500 9 4,50 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 malá hustota obyvateľstva I. 0,750 6 4,50 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne 

vhodná a čiastočne nevhodná 
III. 0,250 5 1,25 

10 Konfigurácia terénu     

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o 

sklone do 5% 
I. 0,750 6 4,50 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v 

blízkosti stavby 
    

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka 

plynu, kanalizácia do žumpy 
III. 0,250 7 1,75 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, alebo autobus IV. 0,138 7 0,97 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., 

obchody, služby, kultúra) 
    

 

obecný úrad, pošta, základná škola, 

zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, 

základná obchodná sieť a základné služby 

III. 0,250 10 2,50 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí 

stavby 
    

 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 

1000 m 
III. 0,250 8 2,00 

15 
Kvalita životného prostredia v 

bezprostrednom okolí stavby 
    

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,500 9 4,50 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, 

vplyv na nehnut. 
    

 bez zmeny III. 0,250 8 2,00 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až 

trojnásobok súčasnej zástavby 
IV. 0,138 7 0,97 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,025 4 0,10 

19 Názor znalca     

 dobrá nehnuteľnosť II. 0,500 20 10,00 

 Spolu   180 64,58 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 64,58/ 180 0,359 

Všeobecná hodnota 
VŠHS = TH * kPD = 91 380,99 € * 

0,359 
32 805,78 € 
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3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 

POPIS 

Pozemok sa nachádza v zastavanom rovinatom území obce Rúbaň, na okraji obce, šírka  

cca 18-19,0m, dĺžka cca 68,0m. Prístup po spevnenej komunikácii. Možnosť napojenia na 

rozvod elektrickej energie, zemného plynu, verejný vodovod, telefón.   

 

Ponuka realitných kancelárií :  

 

- ponúkam na predaj stavebný pozemok vo vynikajúcej lokalite obce RÚBAŇ. Pozemok sa 

nachádza v kľudnej uličke, ale v centre obce, v blízkosti obchodu. Obecná voda, plyn, 

elektrina pri pred pozemkom. 

V prípade záujmu sa dá dokúpiť vedľajší 12 árový pozemok! Cena : 14,16 Eurm2, 

https://www.topreality.sk/home-center-predaj-cisty-stavebny-pozemok-v-centre-obce-

1200-m2-ruban-r5903444.html 

  

- Na predaj 13,7 ár pozemok so starým domom na zbúranie vhodný ako stavebná parcela. 

Na pozemku je prípojka plynu a elektriny, voda pred domom. Pozemok je na konci tichej 

slepej ulice. Pozemok je vyčistený od porastov. cena : 6 500,- Eur, tj. 4,74 Eur/m2, 

https://www.nehnutelnosti.sk/2568517/na-predaj-stavebny-pozemok-v-rubani/ 

 

Viac aktuálnych ponúk nebolo nájdených. 

 

Koeficient všeobecnej situácie - stavebné územie obce s počtom obyvateľov do 5000, 

koef. 0,8 

Koeficient intenzity využitia - rodinné domy štandardného vybavenia, koef. 1,00 

Koeficient dopravných vzťahov - doprava do obce autobusom, koef. 0,85 

Koeficient funkčného využitia územia - obytná poloha, koef. 1,1 

Koeficient technickej infraštruktúry pozemku - dobrá vybavenosť, koef. 1,30 

Koeficient povyšujúcich faktorov - aktuálna ponuka voľných stavebných pozemkov 

realitnými kanceláriami v rozmedzí cca 5-14,0 Eur/m2, koef. 2,00 

Koeficient redukujúcich faktorov - nevyskytujú sa, koef. 1,00 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 

Spolu 

výmera 

[m
2
] 

Podiel 
Výmera 

[m
2
] 

851/87 záhrada 679 679,00 1/1 679,00 

851/88 zastavané plochy a nádvoria 568 568,00 1/1 568,00 

Spolu 

výmera   
    1 247,00 

 

Obec:     Rúbaň 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m
2
 

 

Označenie a názov 

koeficientu 
Hodnotenie 

Hodnota 

koeficient

u 

kS 

koeficient 

všeobecnej situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, 

priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 

10 000 obyvateľov 

0,80 

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 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou 

prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca 
0,85 

kF 

koeficient funkčného 

využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo 

rekreačná poloha) 
1,10 

https://www.topreality.sk/home-center-predaj-cisty-stavebny-pozemok-v-centre-obce-1200-m2-ruban-r5903444.html
https://www.topreality.sk/home-center-predaj-cisty-stavebny-pozemok-v-centre-obce-1200-m2-ruban-r5903444.html
https://www.nehnutelnosti.sk/2568517/na-predaj-stavebny-pozemok-v-rubani/
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kI 

koeficient 

technickej 

infraštruktúry 

pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri 

druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, 

elektriny, zemného plynu) 

1,30 

kZ 

koeficient 

povyšujúcich 

faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to 

nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote 
2,00 

kR 

koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 

kPD = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,10 * 

1,30 * 2,00 * 1,00 
1,9448 

Jednotková hodnota pozemku 
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m

2
 * 

1,9448 
6,46 €/m

2
 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 247,00 m

2
 * 

6,46 €/m
2
 

8 055,62 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

Názov Výpočet 

Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti 

[€] 

parcela č. 851/87 679,00 m
2
 * 6,46 €/m

2
 * 1 / 1 4 386,34 

parcela č. 851/88 568,00 m
2
 * 6,46 €/m

2
 * 1 / 1 3 669,28 

Spolu  8 055,62 

III. ZÁVER 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Nehnuteľnosť : v Rúbani 

Názov :        rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom 

Adresa :       Rúbaň č. 326 

Vlastník :     Róbert Rónai 

Výpis z LV č. : 176 

 

Hlavné stavby: 

Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží 

Rodinný dom v Rúbani  

s.č. 326, parc.č. 851/88 

803611 

KS 1110   
0,00 113,15 2 

 

Pozemky: 

Druh pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

Pozemok 851/87 679,00 

Pozemok 851/88 568,00 

2. PREHĽAD 
Prehľad všeobecných hodnôt v eurách stanovených rôznymi metódami 

 

Názov 
Stavby Pozemky 

pol. dif. komb. porov. pol. dif. výnos. porov. 

Všetky stavby a 

pozemky 
32 805,78 - - 8 055,62 - - 
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3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Rodinný dom v Rúbani s.č. 326, parc.č. 851/88 29 763,34 

Prístrešok, parc.č. 851/88 388,39 

Ploty  

Oplotenie od ulice, parc.č. 851/88 613,45 

Oplotenie do záhrady, parc.č. 851/88 92,00 

Vonkajšie úpravy  

Prípojka vody, parc.č. 851/11 465,15 

Žumpa, parc.č. 851/88 728,15 

Prípojka kanalizácie, parc.č. 851/88 42,90 

Prípojka elektriny, parc.č. 851/88 41,59 

Spevnené betónové plochy, parc.č. 851/88 526,56 

Oporné múry, parc.č. 851/88 24,52 

Betónová dlažba, parc.č. 851/88 119,73 

Spolu stavby 32 805,78 

Pozemky  

 Pozemok - parc. č. 851/87 (679  m
2
) 4 386,34 

 Pozemok - parc. č. 851/88 (568  m
2
) 3 669,28 

Spolu pozemky (1 247,00 m
2
) 8 055,62 

Všeobecná hodnota celkom 40 861,40 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 40 900,00 

 

Slovom: Štyridsaťtisícdeväťsto Eur 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

Neboli zistené. Viď tiež ťarchy uvedené v priloženom výpise z listu vlastníctva.  

 

 

 

V N. Zámkoch   dňa 15.7.2018 Ing. Štefan Motúz 
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IV. PRÍLOHY 
1. Objednávka 
2. List vlastníctva 
3. Kópia katastrálnej mapy 
4. Kolaudačné rozhodnutie 
5. Nákres podlaží a prehľadná situácia 
6. Mapa obce s vyznačením polohy nehnuteľnosti 
7. Fotodokumentácia 
8. Fotodokumentácia 

 

 

 

 
 

  

 


