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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 

1.Úloha znalca: stanovenie všeobecnej hodnoty bytu číslo 3, Párovská ul. s.č. 1198/34  s príslušenstvom a 
spoluvlastníckeho  podielu  na pozemku parcelné číslo 879 a 880, zapísané v KN LV č. 4488 pre k.ú. a obec Nitra, pre účely 
dobrovoľnej dražby. 
 

2.Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť: 
Dobrovoľná dražba. 
 

3.Dátum vyžiadania posudku: 18.06.2018. 
 

4.Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno - technického 
stavu): 
29.06.2018. 
 

5.Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 
17.07.2018. 
 

6.Podklady na vypracovanie posudku: 
 

6.1.Dodané zadávateľom: 
- Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku zo dňa 18.06.2018 
 

6.2.Získané znalcom: 
- obhliadka a zameranie  nehnuteľností zo dňa 29.06.2018, 
- Výpis z Katastra nehnuteľností, výpis z Listu vlastníctva č. 4488 pre k.ú. Nitra - vytvorený cez katastrálny portál dňa   
17.07.2018  
- Informatívna kópia z mapy na parcelu číslo 879 a 880 - vytvorená dňa 17.07.2018 cez katastrálny portál,  
- Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu zo dňa 14.07.2008  
- Nákres bytu  
- Fotodokumentácia  
 

7.Použitý právny predpis: 
- Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 
 

8.Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, 
- Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v 
znení neskorších predpisov 
- Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov v znení neskorších predpisov, 
- Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydaná ÚSI ŽU v Žiline v roku 2001, 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, 
- Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 
- Opatrenie ŠÚ SR č.128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb, 
- Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ IV. štvrťrok 2017 spracované pomocou pomeru indexov cien 
stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb. 
 

9. Vlastnícke a evidenčné údaje: 
 

LV č.4488 
 

Časť A: Majetková podstata:   
 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
 
Parcelné číslo          Výmera v m2          Druh pozemku 
879                                310                  Zastavané plochy a nádvoria 
880                                309                  Zastavané plochy a nádvoria 
 
Stavby 
 
Súpisné číslo            na parc. č.              Popis stavby           
1198                             879                       Bytový dom 
1198                             880                       Bytový dom 
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Byty a nebytové priestory 
 

B. Vlastníci:  
 
Vchod: č.o.34                      1.p.                     Byt č.3 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku:                            
63/2407 
 

Vlastník: 
 
42 Plekanec Jozef r. Plekanec, 038 45, Veľký Čepčín, č. 56, SR 
      Dátum narodenia : 18.04.1973                                                                                               spoluvlastnícky podiel:  1/1  
 
 
Poznámka 
Začatie výkonu záložného práva veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava (IČO: 31 335 004) 
zavkladovaného pod V 3138/15 formou predaja zálohu na dobrovoľnej dražbe nehnut. byt č.3/I., o.č.34 v celosti a 
spoluvlast.podiel 63/2407 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku, podľa P 176/18 - 1037/18 
 

C. Ťarchy :  
ZALOZNE PRAVO V PROSPECH VLASTNIKOV BYTOV A NEBYTOVYCH PRIESTOROV V DOME. -445/96 Pre por.č. 28, 43: 
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ( IČO: 31 320 155 ) podľa V 
3754/14 zo dňa 18.6.2014 k bytu č. 19/V., o.č. 34 v celosti a k spoluvlastníckemu podielu 64/2407 na spoločných častiach, 
zariadeniach domu a pozemku. - 2085/14, V 3755/14 - 2086/14 Por.č.27,44,45 
Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania nehnut. bytu č. 38/V., č.o.32 v celosti a spoluvlast.podiel 61/2407 na 
spol.častiach, zariad.domu a pozemku v prospech oprávneného Riška Rudolf r.Riška (04.01.1939) podľa V 7580/14 - 
4166/14, V 471/17 - 510/17 
Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava (IČO: 31 335 004) podľa V 3138/15 
zo dňa 19.05.2015 na nehnut. byt č.3/I., o.č.34 v celosti a spoluvlast.podiel 63/2407 na spol.častiach, zariad.domu a 
pozemku - 1891/15, V 4285/15 - 3600/15 
Záložné právo v prospech C.E.I consulting a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava, IČO: 35 926 856, podľa V 5678/16 zo dňa 
30.06.2016 na byt č. 3/I.NP, o.č.34 v celosti a spoluvl.podiel : 63/2407 na spol.častiach, zariadeniach domu a pozemku - 
2729/16 
 

Iné údaje: 
Zmena adresy R 273/12 - 2246/12 
Zmena adresy R 305/15 - 1149/15 
Zmena adresy R 1169/15 - 3/16 
Zmena adresy R 1088/17, R 1325/17 - 4931/17 
Zmena adresy R 304/15 - 1148/15 
 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
 

10.Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Žiadne. 
 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

a) Výber použitej metódy: 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej 
diferenciácie.  Porovnávaciu metódu nie je možné použiť z dôvodu, že nie sú doklady o  predaji  porovnateľného bytu pre 
danú lokalitu a typ stavby, kombinovanú metódu nepoužijem, pretože nie sú k dispozícii doklady o prenájme bytu v Nitre. 
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných 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. 
 

b) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, zameraním a vyhotovením fotodokumentácie bola vykonaná dňa 
29.06.2018. Obhliadky sa zúčastnila užívateľka bytu (sestra vlastníka a bývalá vlastníčka ohodnocovaných nehnuteľností) 
pani Simona Molnárová. 
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d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom :     
Technická dokumentácia nebola predložená. 
 

e) Porovnanie  právnej  dokumentácie so skutočným stavom :     
Právna dokumentácia bola porovnaná so skutkovým stavom.  Nezistila som žiadne rozdiely. 
 

f) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností v súlade s dokladmi o vlastníctve:  
 
1.Byt č.3 
2.Pozemky 
 

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

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 3, 1.NP, vchod 34 
 

POPIS 
 
 Bytový dom súpisné číslo 1198 je postavený na parcele číslo 879 a 880 v krajskom meste Nitra na na ulici 
Párovská s.č. 1198  vchod č. 34, do užívania bol daný v roku 1964(údaj prevzatý zo ZP č.35/2018, vypracovaný Ing. 
Miroslavom Tokárom). Dom má dva vchody, päť nadzemných podlaží, v prvom nadzemnom podlaží sú 3 byty a pivnice, v 
ostatných nadzemných podlažiach sú byty, na každom podlaží 4, spolu je vo vchode 19 bytov, v bytovom dome je celkom 38 
bytov. V bytovovm dome  nie je výťah. Základy domu sú betónové s hydroizoláciou, vodorovné a zvislé konštrukcie sú z 
betónových panelov, obvodové steny sú od roku 2008 dodatočne zateplené a opatrené povrchovou úpravou z farebnej 
stierky, strecha je plochá s novšou krytinou z PVC pásov, schodisko je železobetónové, stupne majú povrch z brúseného 
betónu, na podestách je prevažne terazzo dlažba, zábradlie je oceľové, omietky sú vápenné, sokel z olejového náteru, 
vstupné vchodové dvere do bytového domu s presklením a okná v spoločných priestoroch sú nové plastové s izolačným 
dvojsklom. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plyn, zavedená je svetelná a zásuvková elektroinštalácia. 
V rámci modernizácie bola v roku 2008 vybudovaná samostatná plynová kotolňa pre obidva vchody, spoločné priestory sú 
vykurované. 
 

Popis bytu: 
 
 Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt č. 3, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží. Dispozične 
pozostáva zo spálne, obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a pivnice na prvom nadzemnom podlaží. Všetky okná sú 
situované na severozápadnú stranu. V rokoch 2002 a 2008 bola v byte vykonaná komplexná modernizácia, pozostávajúca 
z nahradenia pôvodného bytového jadra murovaným s výmenou všetkých zariaďovacích predmetov vrátane kuchynskej 
linky a príslušných rozvodov inžinierskych sietí, zámeny časti nášľapných vrstiev podláh, výmeny pôvodných okien za 
plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, vnútorné omietky sú vápenné 
hladké, vchodové dvere sú od roku 2015 bezpečnostné, interiérové dvere sú drevené hladké, povrchy podláh v izbách sú z 
pôvodných bukových vlysov, v kuchyni a chodbe je plávajúca laminátová podlahovina, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, 
v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a stojánkovou pákovou batériou, vedľa linky je 
kombinovaný sporák s odsávačom pár, časť stien pri linke a sporáku je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je 
obmurovaná a keramickým obkladom obložená smaltovaná oceľová vaňa, keramické umývadlo s toaletnou skrinkou, 
batérie sú pákové, steny sú po strop obložené keramickým obkladom,  WC je kombi, steny sú čiastočne obložené 
keramickým obkladom, priestory kúpeľne a WC sú odvetrané elektrickými ventilátormi do inštalačnej šachty, v chodbe pri 
vstupných dverách je domový vrátnik, nad ním je rozvodná skrinka s automatickými ističmi, elektroinštalácia je svetelná a 
zásuvková, elektromer je osadený na chodbe schodišťa, plynomer a vodomery sú v inštalačnej šachte s prístupom 
v miestnosti WC, kúrenie je ústredné teplovodné z vlastnej domovej kotolne, radiátory sú rebrové liatinové, opatrené 
termoregulačnými ventilmi a dotykovými meračmi pre rozpis spotreby tepla, v pivnici je betónová podlaha, priečky 
murované s hrubou omietkou, dvere z neomietaných drevených hranolkov. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  panelovými 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
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PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m
2
] 

Spálňa: 2,95*5,51 16,25 

Obývacia izba: 3,56*5,53 19,69 

Kuchyňa: 0,98*1,66+3,56*2,55 10,70 

Kúpeľňa: 1,54*1,59 2,45 

WC: 0,97*0,84 0,81 

Chodba: 3,59*1,34 4,81 

pivnica v I,NP: 0,99*1,39 1,38 

Vypočítaná podlahová plocha 56,09 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 

Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,10 

Počet izieb: 2 
 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 

Cenový 
podiel RU [%] 

cpi 

Koef. štand. 
ksi 

Úprava 
podielu cpi * 

ksi 

Cenový 
podiel 

hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,63 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 16,68 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,41 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,78 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,63 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,85 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,93 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,30 3,90 3,61 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,85 

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

11 Dvere 0,50 1,10 0,55 0,51 

12 Okná 5,00 1,15 5,75 5,32 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,46 

14 Vykurovanie 2,50 2,00 5,00 4,63 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,85 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,93 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,85 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,85 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,93 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,85 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,70 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,30 1,30 1,20 
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24 Dvere 2,00 1,20 2,40 2,22 

25 Povrchy podláh 2,50 1,20 3,00 2,78 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,31 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,78 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,93 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,93 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,46 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,85 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,30 2,60 2,41 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,20 4,80 4,44 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,30 5,20 4,81 

35 Ostatné 2,50 2,00 5,00 4,63 

 Spolu 100,00  108,00 100,00 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 108,00 / 100 = 1,08 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 
 VH = 325,30 €/m2 * 2,435 * 1,037 * 1,0800 * 1,10 
 VH = 975,84 €/m2 
  

Rozostavanosť bytu: 100,00 % 

Nedokončenosť bytu: 0,00 % 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Byt č. 3, 1.NP, vchod 34 1964 54 46 100 54,00 46,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 975,84 €/m2 * 56,09m2 54 734,87 

Technická hodnota 46,00% z 54 734,87 € 25 178,04 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

a) Analýza polohy nehnuteľností: 
 
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území Nitra v rovnomennom katastrálnom území. Krajské mesto Nitra je 
vzdialené komunikáciami cca 47 km východne od krajského mesta Trnava a cca 92 km východne od Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Bytový dom sa nachádza na Párovskej ulici orientačné číslo 32 a 34 v mestskej časti Párovce. V okolí bytového 
domu sa nachádzajú prevažne podobné bytové domy, neďaleko sú obchody a reštaurácie, centrum je vo vzdialenosti cca 1,5 
km. V lokalite sa nenachádzajú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty, hluk, otrasy, a pod. Dopravné a 
komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske 
siete. 
 

b) Analýza využitia nehnuteľnosti: 
 
Ohodnocovaný byt je vybudovaný v zástavbe bytových domov, ktorých byty sú určené výhradne na bývanie. Z toho dôvodu 
neuvažujem s možnosťou využívania bytu na iné účely ako na bývanie. Využitie pozemkov je obmedzené. 
 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
 
Vo Výpise z Listu vlastníctva číslo 4488 z Katasterportálu je v Poznámke uvedené: 
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Začatie výkonu záložného práva veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava (IČO: 31 335 004) 
zavkladovaného pod V 3138/15 formou predaja zálohu na dobrovoľnej dražbe nehnut. byt č.3/I., o.č.34 v celosti a 
spoluvlast.podiel 63/2407 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku, podľa P 176/18 - 1037/18 
 
V časti  Ťarchy je uvedené: 
 
ZALOZNE PRAVO V PROSPECH VLASTNIKOV BYTOV A NEBYTOVYCH PRIESTOROV V DOME. -445/96 
Pre por.č. 28, 43:  
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ( IČO: 31 320 155 ) podľa V 
3754/14 zo dňa 18.6.2014 k bytu č. 19/V., o.č. 34 v celosti a k spoluvlastníckemu podielu 64/2407 na spoločných častiach, 
zariadeniach domu a pozemku. - 2085/14, V 3755/14 - 2086/14 
Por.č.27,44,45 
Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania nehnut. bytu č. 38/V., č.o.32 v celosti a 
spoluvlast.podiel 61/2407 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku v prospech oprávneného Riška Rudolf r. 
Riška (04.01.1939) podľa V 7580/14 - 4166/14, V 471/17 - 510/17 
Záložné právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava (IČO: 31 335 004) 
podľa V 3138/15 zo dňa 19.05.2015 na nehnut. byt č.3/I., o.č.34 v celosti a spoluvlast.podiel 63/2407 na 
spol.častiach, zariad.domu a pozemku - 1891/15, V 4285/15 - 3600/15 
Záložné právo v prospech C.E.I consulting a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava, IČO: 35 926 856, podľa V 5678/16 zo 
dňa 30.06.2016 na byt č. 3/I.NP, o.č.34 v celosti a spoluvl.podiel : 63/2407 na spol.častiach, zariadeniach domu a 
pozemku - 2729/16 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 

 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
Koeficient polohovej diferenciácie som stanovil z tabuľky č. 7 Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 
stavieb, vydanej Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho hodnota pre bytové budovy v krajských 
mestách sa pohybuje od 0,50 do 0,60. Jeho hodnotu je možné navýšiť maximálne o 0,15. Za účelom dosiahnutia kúpnej ceny 
som stanovila hodnotu 1,35. 
 
 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  1,35 
 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (1,350 + 2,700) 4,050 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 2,700 

III. trieda Priemerný koeficient 1,350 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,743 

V. trieda III. trieda - 90 % = (1,350 - 1,215) 0,135 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku     

 dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe III. 1,350 10 13,50 

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

    

 
obchodné centrá hlavné ulice a najlepšie polohy vo 
vybraných sídliskách 

I. 4,050 30 121,50 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť I. 4,050 7 28,35 

4 
Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. 
domu 
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 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 4,050 5 20,25 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle IV. 0,743 6 4,46 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 
komplexne rekonštruovaný byt so štandardným vybavením, 
alebo v novostavbe so štandardným vybavením 

II. 2,700 10 27,00 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti  

    

 
dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, 
nezamestnanosť do 5 % 

I. 4,050 8 32,40 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 
bytov 

III. 1,350 6 8,10 

9 
Orientácia obytných miestností k svetovým 
stranám 

    

 orientácia obytných miestností k  SZ - SV IV. 0,743 5 3,72 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaží III. 1,350 9 12,15 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 1,350 7 9,45 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút II. 2,700 7 18,90 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

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

I. 4,050 6 24,30 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového 
domu 

    

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 1,350 4 5,40 

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

    

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 2,700 5 13,50 

16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 2,700 20 54,00 

 Spolu   145 396,97 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 396,97/ 145 2,738 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 25 178,04 € * 2,738 68 937,47 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

 

POPIS 
 
Pozemky parcelné číslo 879 a 880 sú zaradené v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa 
nachádzajú v zastavanom území krajského mesta Nitra. Mesto Nitra má podľa údaju z internetovej stránky cca 78.875 
obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. 
Ohodnocované pozemky sú rovinaté. 
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Parcela Druh pozemku Vzorec 

Spolu 
výmera 

[m
2
] 

Podiel 
Výmera 
podielu 

[m
2
] 

879 zastavané plochy a nádvoria 310 310,00 63/2407 8,11 

880 zastavané plochy a nádvoria 309 309,00 63/2407 8,09 

Spolu 
výmera   

  619,00  16,20 

 

Obec:     Nitra 

Východisková hodnota:  VHMJ = 26,56 €/m2 
 

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 

1,50 

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 

1,05 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy 1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 
3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy 
verejných sietí) 

1,50 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

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

1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,50 * 1,05 * 1,00 * 1,00 * 1,50 * 1,00 * 1,00 2,3625 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 26,56 €/m2 * 2,3625 62,75 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 619,00 m2 * 62,75 €/m2 38 842,25 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 879 310,00 m2 * 62,75 €/m2 * 63 / 2407 509,14 

parcela č. 880 309,00 m2 * 62,75 €/m2 * 63 / 2407 507,50 

Spolu  1 016,64 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
 
 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 a predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že 
cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   

Byt č. 3, 1.NP, vchod 34 1/1 68 937,47 

Pozemky   

 LV č. 4488 - parc. č. 879 (8,11  m2) 63/2407 509,14 

 LV č. 4488 - parc. č. 880 (8,09  m2) 63/2407 507,50 

Spolu pozemky (16,20 m
2
)  1 016,64 

Všeobecná hodnota celkom  69 954,11 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  70 000,00 

 

Slovom: Sedemdesiattisíc Eur 
 
 
 
 
 
 
V Jablonici,   dňa 18.07.2018  
 
 
 
 
 
 

IV. PRÍLOHY 
 
 
1. Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku zo dňa 18.06.2018  
2. Výpis z Katastra nehnuteľností, výpis z Listu vlastníctva č. 4488 - vytvorený cez katastrálny portál dňa 20.05.2018  
3. Informatívna kópia z mapy na parcelu číslo 879 a 880 - vytvorená dňa 20.05.2018 cez katastrálny portál 
4. Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu zo dňa 14.07.2008  
5. Nákres bytu č.3 
6. Fotodokumentácia  
 
 
 



  

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa  zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, 
evidenčné číslo znalca 913880. 
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 84/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                Ing. Jana Zavadilová 
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