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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1.Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: 
Stanoviť všeobecnú hodnotu jednoizbového bytu s pozemkom, na parcele č.767/2, katastrálne územie 
Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov.   
2. Dátum vyžiadania posudku: 
22.08.2018  
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 
10.09.2018 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 
10.09.2018 
5. Podklady na vypracovanie posudku:         
5.1 Dodané zadávateľom:         
- Objednávka, sp.zn.PDS-099/10-2016-MZ, zo dňa 22.08.2018 - originál                    
- Výzva na umožnenie obhliadky predmetu dražby, sp.zn.PDS-099/9-2016-SJ, zo dňa 22.08.2018 - originál 
5.2 Získané znalcom: 
- Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č.3289, vytvorený cez katastrálny portál 
zo dňa 24.09.2018 - kópia  
- Výpis z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva č.3290, vytvorený cez katastrálny portál 
zo dňa 24.09.2018 - kópia  
- Informatívna kópia z mapy na parcelu: CKN 767/2, vytvorená cez katastr. portál zo dňa 24.09.2018 - kópia     
- Zmluva o prevode vlastníctva bytu - kópia 
- Potvrdenie o veku stavby, zo dňa 12.10.2016 - originál 
- Pôdorys bytu č.15 - kópia 
- Fotodokumentácia - originál 
6. Použitý právny predpis: 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.213 Z. z., z 24.augusta 2017, ktorou sa mení 
vyhláška MS SR č.492/2004 Z. z., O stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších predpisov. 
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.33 Z. z., z 9.februára 2009, ktorou sa mení 
vyhláška MS SR č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z., O znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.524 Z. z., z 8. decembra 2009, ktorou sa mení 
vyhláška MS SR č.491/2004 Z. z., O odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znal-
cov, tlmočníkov a prekladateľov, v znení neskorších predpisov. 
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.568/2007 Z. z., z 25.októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o dobrovoľných dražbách č.527/2002 Z. z., a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 
Zb., O notároch a notárskej činnosti  (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  
- Zákon č.50/1976 Zb., O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR, O 
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení nes-  
korších predpisov. 
- Opatrenie Štatistického úradu SR, č.128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. 
- Zákon č. 205/2014 Z. z., z 1.júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.182/1993 Z. z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
- STN 73 4055 - 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. 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Neboli vznesené. 
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:   
Dobrovoľná dražba v zmysle zákona č.568/2007 Z. z., O dobrovoľných dražbách, ktorým sa dopĺňa zákon č. 
527/2002 Z. z.. 
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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. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné,pre- 
tože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kom-
bináciu. 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 bytu je 
vytvorený  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 ú-
dajov vydaných ŠU SR platných pre 2.štvrťrok 2018. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:         
b1) Podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č.3289, katastrálne územie: 854 212 Sabinov  
Časť A: Majetková podstata 
Stavby   
- Bytový dom, súpisné číslo 608, na parcele číslo 767/2 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 608 je evidovaný na liste vlastníctva čísla 3290. 
Legenda: 
Kód druhu stavby: 
     9 - Bytový dom 
  Kód umiestnenie stavby: 
     1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 
Byty a nebytové priestory 
Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby      
Byt č.15, na 1.poschodí, vo vchode č.10 
Podiel priestoru na spoločných častiach a  spoločných  zariadeniach domu  40/3228 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník  
por.č.15   Lompart Lukáš, 9.mája 9, 083 01 Sabinov, SR 
                Dátum narodenia: 26.08.1984       
               Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Poznámka 
               P-85,86/2016, Oznámenie sp. zn.: PDS-099/2-2016-MZ o začatí výkonu záložného práva Profesio- 
               nálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936,na byt č.15, 1.pos.,   
               vchod č.10 sč. 608, podiel 40/3228 na spoločných častiach a zariadeniach domu v podiele 1/1 pod  
               B15, číslo zmeny 1026/1016 
Titul nadobudnutia:   Darovacia zmluva V - 807/2005 
Poznámka:   Bez zápisu  
Časť C: Ťarchy 
Záložné právo v zmysle § 15 ods.1, zák.182/93 Z. z.    
Iné údaje:   Pozemok na LV 3290   
b2) Podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č.3290, katastrálne územie: 854 212 Sabinov  
Časť A: Majetková podstata 
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 
- Parcelné číslo 767/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 741 m
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Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 767/2 je evidovaná na liste vlastníctva č3289. 
Legenda: 
Kód spôsobu využívania pozemku:    
     15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
Kód umiestnenie pozemku:    
       1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby      
Účastník právneho vzťahu: Vlastník  
por.č.1   Lompart Lukáš, 9.mája 9, 083 01 Sabinov,SR 
             Dátum narodenia: 26.08.1984       
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             Spoluvlastnícky podiel: 40/3228 
Poznámka 
              P-85,86/2016, Oznámenie sp. zn.: PDS-099/2-2016-MZ o začatí výkonu záložného práva Profesio- 
              nálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, Košice, IČO: 36583936, na pozemok C KN  
              č. 767/2 v podiele 40/3228 na spoločných častiach pod B1, číslo zmeny 1026/1016 
Titul nadobudnutia:   Darovacia zmluva V - 807/2005 
Časť C: Ťarchy 
Iné údaje: Bytový dom s.č. 608 na LV 3289  
Poznámka:   Bez zápisu 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Obhliadku nehnuteľnosti a miestne šetrenie som vykonal 10.0.2018 v dopoludňajších hodinách. Dvere mi ot-
vorila pani Žihalová, ktorá byt vlastnila a darovala ho pánu Lompartovi. Vraj sa neskôr nepohodli a súdne po- 
žiadala o zrušenie darovacej zmluvy. Doteraz súd nerozhodol a ona byt nechce opustiť. Do bytu ma nepusti- 
la. Nakoniec som vykonal miestne šetrenie, obhliadku bytového domu a zhotovil som fotodokumentáciu. 
Do bytu som sa nedostal, preto postupujem podľa zákona č.568 z 25.októbra 2007, Čl. I, § 12, odkaz 3,ktorý 
znie: " Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia dražby, ohodnotenie 
možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícií. "      
Pre stanovenie všeobecnej hodnoty bytu uvažujem s poskytnutými podkladmi od správcu bytového domu. 
 
d) Porovnanie projektovej a stavebnej dokumentácie so skutočným stavom:     
Správca bytového domu, SABYT, s.r.o., Sabinov, mi poskytol zmluvu o prevode bytu do vlastníctva, vek 
stavby a projektovú dokumentáciu pre vypracovanie znaleckého posudku.   
 
e) Údaje katastra nehnuteľnosti: 
Údaje z katastra nehnuteľnosti súhlasia so skutočným stavom. 
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
- Byt č.15, na 1.poschodí vo vchode č.10, a podiel priestoru na spoločných častiach a  spoločných zariade- 
niach domu 40/3228, súpisné číslo 608, na parcele číslo 767/2, katastrálne územie Sabinov 
- Pozemok, parcela KN C 767/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 741 m
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, spoluvlastnícky podiel 40/     

  3228 katastrálne územie Sabinov.       
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Neboli zistené. 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č.15, ul. Matice slovenskej 608/10, Sabinov 

 
Popis bytového domu 
Umiestnenie stavby: 
Viacbytová budova (bytový dom) spĺňa všetky kritéria na trvalé bývanie podľa STN 73 4310. Bytový dom je 
postavený na ulici Matice Slovenskej, približne v centre mesta Sabinov. Bol vystavaný v 80-tých rokoch mi-
nulého storočia. Bytový dom je osadený na rovinatom teréne. 
Dispozičné riešenie: 
Viacbytová budova má štyri vchody a sedem podlaží. Prvé podlažie je čiastočne zapustené do terénu a tvorí 
technické zázemie bytového domu  Sú tu umiestnené pivnice, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne,žehliar-
ne a miestnosti pre kočíky a bicykle. Ostatných 6. nadzemných podlaží je obytných, na každom podlaží sú 
po dva byty. Orientácia obytných miestností v bytoch bytového domu je na severozápadnú stranu a juhový-
chodnú   stranu.   
Stavebnotechnické riešenie: 
Viacbytová budova je osadená na betónových základoch (predpokladám základové pásy). Je zmontovaná z 
typizovaných celoplošných železobetónových panelov - obvodových, stropných a deliacich, tvoriacich krabi-
cový systém. Je to konštrukčná sústava BA NKS P14. Samotná konštrukčná sústava je poslednou z typizo-
vaných sústav, ktoré sa používali pri hromadnej bytovej výstavbe a spĺňali vtedajšie normové kritéria. 
Strecha je plochá so živičnou krytinou. V bytovom dome v každom vchode je dvojramenné železobetónové 
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prefabrikované schodisko s pôvodným osobným výťahom s nosnosťou 250 kg. Našľapnú vrstvu stupníc a 
podstupníc schodiska tvorí keramická dlažba. Vnútorné povrchové úpravy schodiskového priestory tvoria 
hladké omietky s olejovým náterom sokla. Pred vstupom do vchodu č.10 zo severozápadnej strany sú umie-
stnené vonkajšie predložené  schody (príloha č.8/2). Hlavné vstupné priestory do bytového domu zo západ-
nej strany tvoria jednokrídlové plastové dvere s tepelnoizolačným zasklením a kovové schránkové panely 
(príloha č.8/2). Vstupné dvere z juhovýchodnej strany (zadné) sú nové plastové dvere s tepelnoizolačným 
zasklením. Zasklenie schodiskového priestoru je plastovými oknami s tepelnoizolačným zasklením (príloha 
č.8/1). Okná v pivničných priestoroch sú plastovými oknami s tepelnoizolačným zasklením (príloha č.8/2). 
Okná v jednotlivých bytoch sú podľa rozhodnutia vlastníkov bytov, buď pôvodné drevené zdvojené, alebo 
nové plastové s tepelnoizolačným zasklením. Bytový dom je zateplený (prílohy č.8/1-4). Vonkajšie povrcho-
vé úpravy tvoria tenkovrstvé omietky zateplovacieho systému a marmolitové omietky sokla (príloha č.8/2). 
Bytová budova je napojená na všetky inžinierske siete: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, silnoprúdové a 
slaboprúdové rozvody a rozvod plynu. Je napojená na centrálny zdroj tepla. Viacbytová budova je veľmi 
dobre udržiavaná.  
Popis bytu 
Umiestnenie bytu:  
Byt č.15 sa nachádza vo vchode č.10, na 1.poschodí (2.nadzemnom podlaží) v stredovej sekcii. 
Dispozičné riešenie: 
Dispozičné riešenie bytu je pôvodné, je v prílohe č.7. Z dispozičného hľadiska byt pozostáva zo vstupnej 
predsiene, z ktorej je prístupná obývacia kuchyňa, spálňa, kúpeľňa a záchod. K bytu patrí aj pivnica č.15, 
ktorá je umiestnená v suteréne.    
Stavebnotechnické riešenie (predpokladané): 
Byt je v podstate v pôvodnom stave. Vstupné dvere do bytu sú drevené plné, z vonkajšej strany sú čalúnené 
(príloha č.8/6. Dvere v byte sú plné, prípadne čiastočne zasklené. Výplne otvorov v obvodových konštruk- 
ciách tvoria plastové okná s tepelnoizolačným zasklením. Bytové jadro je pôvodné. Povrchové úpravy tvoria 
tenkovrstvé omietky s maľbami a obkladom okolo linky v kuchyni. Nášlapne vrstvy podláh v byte sú z PVC.  
Byt nemá loggiu ani balkón.  
Technické riešenie: 
Vykurovanie v byte je centrálne teplovodné. Predpokladám, že sú vybavené termostatickými hlavicami a po-
merovými meračmi tepla.   
Vybavenie bytu (predpokladané): 
Ob.kuchyňa - kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkavačom a páko- 
                      vou batériou, plynový sporák s plynovou rúrou, odsávač pár  
Kúpeľňa       - plechovává smalt. vaňa s obyč. sprchovou batériou, keramické umývadlo s obyč. batériou      
záchod         - keramický splachovací záchod                                 
Zatriedenie bytu: 
Byt má úplné základné príslušenstvo, je vykurovaný centrálne. V zmysle Výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení 
zmien a doplnení je zaradený do 1.kategórie. 
Predpokladaná životnosť stavby 
Predpokladaná základná životnosť panelového bytového domu je 80 rokov. Podľa prílohy č.6 bol bytový dom 
daný do užívania v roku 1984. 
Zatriedenie stavby: 
JKSO 803 325 - Typový bytový dom s panelovou konštrukčnou sústavou, 7. podlažný, bez občian.vybavenia  
KS 1122 - Trojbytová a viacbytová budova 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m
2
] 

Podľa zmluvy o prevode vlastníctva bytu (príloha č.5) je podlahová plocha bytu  40,00 

Vypočítaná podlahová plocha 40,00 

 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m
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Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
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Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,458 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,02 
Počet izieb: 1 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel RU [%] 
cpi 

Koef. štand. 
ksi 

Úprava 
podielu cpi * 

ksi 

Cenov. podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,37 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,50 27,00 23,64 

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

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,62 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,37 

6 Krytina strechy 2,00 1,25 2,50 2,19 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,25 1,25 1,09 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,50 4,50 3,94 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,75 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,44 

11 Dvere 0,50 1,50 0,75 0,66 

12 Okná 5,00 1,45 7,25 6,34 

13 Povrchy podláh 0,50 1,10 0,55 0,48 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,19 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,75 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,87 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,75 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,75 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,87 

20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 1,75 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,75 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,50 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 1,00 1,00 0,87 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,75 

25 Povrchy podláh 2,50 1,10 2,75 2,41 

26 Vykurovanie 2,50 1,10 2,75 2,41 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,62 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,87 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,87 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,44 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,75 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,75 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,50 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,50 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,19 

 Spolu 100,00  114,30 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 114,30 / 100 = 1,143 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m

2
] 

 VH = 325,30 €/m
2
 * 2,458 * 1,037 * 1,1430 * 1,02 

 VH = 966,70 €/m
2
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TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiat. užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Byt č.15, ul. Matice  
slovenskej 608/10, SB 

1984 34 46 80 42,50 57,50 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOT 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 966,70 €/m
2
 * 40m

2
 38 668,00 

Technická hodnota 57,50% z 38 668,00 € 22 234,10 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Okresné mesto Sabinov sa nachádza severozápadne od krajského mesta Prešov Prešovského kraja, prib-
ližne v jeho strede, na východnom Slovensku. Krajské mesto Prešov je vo vzdialenosti cca 22 km. Severne 
od mesta Sabinov cca 5 km, sa nachádza rekreačná oblasť Drienica. Viacbytová budova (bytový dom) je 
postavená na okraji centra mesta Sabinov, na ulici Matice slovenskej.  V okolí bytového domu je v súčas- 
nosti dostatok parkovacích plôch. Cesta pešo do centra mesta trvá cca 5 mi-nút. V okolí bytového domu sú 
situované bytové domy približne rovnakého veku. Mesto Sabinov (k 31.12. 2017 - 12 700 obyvateľov), je 
okresným mestom s kompletnou vybavenosťou. Predmetný byt sa nachádza na 1.poschodí v stredovej sek-
cii, je prístupný z chodby bytového domu pešo a výťahom. Byt nemá loggiu ani balkón.  
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Bytový dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nepredpokladá.  
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Vlastník neuviedol žiadne riziká v súvislosti s využívaním predmetnej nehnuteľnosti. Ťarchy k nehnuteľnos-
tiam sú uvedené v ll. kapitole časť b, tohto posudku a vo Výpisoch z listov vlastníctva č.3289 a 3290 (príloha 
č.2 a 3).  

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 BYTY 
 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
Koeficient predajnosti som určil na základe Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, 
Žilinská univerzita v  EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 - Marián Vyparina a kol.. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie pre mesto Sabinov je podľa Metodiky KPD = 0,40 - 0,50.  

Vzhľadom na súčasne ekonomické pomery, stanovujem koeficient polohovej diferenciácie nad hornou 
hranicou rozpätia (podľa Metodiky) pre daný typ a sídlo nehnuteľnosti - KPD = 0,75. 

Pri stanovení všeobecnej hodnoty predmetných nehnuteľnosti som zobral do úvahy: 

1. Súčasný stav na trhu nehnuteľnosti v meste Sabinov a v danej lokalite. 

2. Predajnosť bytov v danej lokalite podľa ponúk realitných kancelárií. 

3. Štatistické údaje o predajnosti bytov za 2.Q/2018 podľa údajov NARKS. 



 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,750 + 1,500) 2,250 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,500 

III. trieda Priemerný koeficient 0,750 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,413 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,750 - 0,675) 0,075 
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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 vyšší II. 1,500 10 15,00 

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

 obch. centrá, hlavné ulice a naj.polohy vo vybr. sídlis. I. 2,250 30 67,50 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť I. 2,250 7 15,75 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb  II. 1,500 5 7,50 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa,sušiareň,kočikáreň,miest. pre bicykle,výťah III. 0,750 6 4,50 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 byt bez vykonaných rekonštrukcií s typ. vybavením IV. 0,413 10 4,13 

7 Prac. možnosti obyvateľ. - miera nezamestnanosti     

 obmedzené prac. možnosti v mieste, nezam. do 15 % III. 0,750 8 6,00 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 vysoká hustota obyv.v sídlisku – obyt. domy do 48 byt III. 0,750 6 4,50 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a 
čiastočne nevhodná 

III. 0,750 5 3,75 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v stredovej sekcii na 2-6 NP I. 2,250 9 20,25 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,750 7 5,25 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 železnica,bus a miest.doprava - v dosahu do 10 minút II. 1,500 7 10,50 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

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

I. 2,250 6 13,50 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí byt. domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,750 4 3,00 

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1,500 5 7,50 

16 Názor znalca     

 dobrý byt II. 1,500 20 30,00 

 Spolu   145 218,63 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 218,63/ 145 1,508 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 22 234,10 € * 1,508 33 529,02 € 
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3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 Parcela č.767/2 

Pozemok, parcelné číslo 767/2, sa nachádza približne v centre okresného mesta Sabinov, na ulici Matice 
slovenskej. Pozemok je rovinatý a je zastavaný bytovým domom so súpisným číslom 608. 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmer [m
2
] 

Podiel 
Výmera 

pod. [m
2
] 

767/2 zastavané plochy a nádvoria 741 741,00 40/3228 9,18 

 
Obec:     Sabinov 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m

2
 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest 
nad 50 000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia  

1,30 

kV 
koeficient intenzity 

využitia 

4.  nadštandardné bytové domy, viacpodlažné nebytové stavby pre 
priemysel so štandardným technickým zariadením 

1,05 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s 
dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), 
územie mesta 

1,00 

kP 
koeficient obchodnej a 
priemyselnej polohy 

2. obchodná poloha a byty 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 
4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 1,30*1,05*1,00*1,20*1,30*1,00*1,00 2,1294 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m
2
 * 2,1294 21,21 €/m

2
 

Všeobecná hodn. pozemku v celosti VŠHPOZ = M*VŠHMJ=741,00 m
2
*21,21 €/m

2
 15 716,61 € 

Všeobecná hodn. podielu pozemku VŠH=Podie *VŠHPOZ=40/3228*15 716,61 € 194,75 € 

 

III. ZÁVER 
 

1.ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
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Hlavné stavby 

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

Byt č.15 803325 
 

40,00 1 

 
Pozemky:  

Druh pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

zastavané plochy a nádvoria 767/2 9,18 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 
Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota poloh. difer. (byty a nebyt. priestory) spoluvlastníckeho podielu:  33 529,02 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie spoluvlastníckeho podielu:  194,75 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov 
Všeobecná hodnota 

celej časti [€] 
Spoluvl. 
podiel 

Všeobecná hodnota 
spoluvlastníckeho 

podielu [€] 

Stavby    

Byt č.15, ul. Matice slovenskej 608/10, Sabinov 33 529,02 1/1 33 529,02 

Pozemky    

Parcela č.767/2 - parc. č. 767/2  (9,18 m
2
) 15 716,61 40/3228 194,75 

Spolu VŠH    33 723,77 

Zaokrúhlená VŠH spolu    33 700,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  33 700,00 € 
Slovom: Tridsaťtritisícsedemsto Eur 
 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

Podľa pôvodnej vlastníčky bytu, pani A.Žihalovej, je v súčasnosti v súdnom spore so súčasným majiteľom, 
ktorá mu byt darovala. 
 
 
V Prešove,  dňa 10.09.2018 Ing. Marián Kurej 

 
IV. PRÍLOHY 
 
1)    Objednávka, sp.zn.PDS-099/20-2016-MZ, zo dňa 22.08.2018                                                        - 1x A4  
1.1) Výzva na umožnenie obhliadky predmetu dražby, sp.zn.PDS-099/9-2016-SJ, zo dňa 22.08.2018 - 1x A4  
2)    Čiastočný výpis z listu vlastníctva č.3289, zo dňa 24.09.2018                                                          - 1x A4   
3)    Čiastočný výpis z listu vlastníctva č.3220, zo dňa 24.09.2018                                                          - 1x A4   
4)    Informatívna kópia z mapy na parcelu: CKN 767/2, zo dňa 24.09.2018                                           - 1x A4      
5)    Zmluva o prevode vlastníctva bytu                                                                                                    - 2x A4 
6)    Potvrdenie o veku stavby, zo dňa 12.10.2016                                                                                   - 1x A4 
7)    Pôdorys bytu č.15                                                                                                                              - 1x A4 
8)    Fotodokumentácia, bytový dom                                                                                                         - 1x A4 
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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 pre odbor   37 00 00 Stavebníctvo                                                              
a odvetvie:                                                                                        37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľnosti 
Evidenčné číslo znalca 911931. 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 7/2018, znaleckého denníka č.1/2018.  
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č.7/2018.  
 
 
 
 
V Prešove, 10.09.2018                                                                                                            Ing. Marián Kurej  
 

 


