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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1. Úloha znalca:  
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti podľa vyhlášky MS SR č.605/2008 Z.z., ktorou sa mení vyhláška 
MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č.626/2007 Z.z. vyhlášky 
č.254/2010 Z.z  - Rodinný dom   na parcele číslo 247/2, súpisné číslo 35, hospodárska budova na p.č. 247/3 
bez súp.č.  s príslušenstvom   k.ú. Pavlovo, obec Svätá Mária, okres Trebišov  a pozemok na parcele  247/1, 
247/2, 247/3 a 248 k.ú. Pavlovo, obec Svätá Mária, okres Trebišov pre účely dobrovoľnej dražby  . 
 
2. Dátum vyžiadania posudku (odovzdanie spisového materiálu):  
25.04.2016 
   
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok:  
25.05.2016 
   
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 
25.05.2016 
   
5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku :         
5.1 Dodané zadávateľom:  
- Objednávka znaleckého posudku 
 
5.2 Obstarané znalcom: 
- Výpis z listu vlastníctva č. 273, vydaný dňa : 16.06.2016, zdroj: katastrálny portál 
- Kópia katastrálnej mapy 
- Pôdorys RD a hospodárskej budova 
- Fotodokumentácia nehnuteľnosti. 
 
6. Použitý právny predpis:  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. "O stanovení všeobecnej hodnoty majetku". 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.254/2010 Z.z. 
   
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.626/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MS SR 
č.492/2004 Z.z. 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.605/2008 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MS SR č.626/2007 Z.z. 
- Zákon č.382/2004 Z.z. O znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch zo dňa 26.05.2004 a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov . 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č.382/2004 Z.z. "O 
znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch".  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.500/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MS SR 
č.490/2004 Z.z. 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.33/2009 Z.z.. 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.34/2009 Z.z.. 
- Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb. Žilinská univerzita v EDIS 2001, ISBN 80-
7100-827-3. 
- STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona č. 103/1990 Zb., 
zákona č. 262/1992 Zb a zákona č. 237/2000 Zb.. 
- STN 73 4301 - Budovy na bývanie. 
- Zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 - Základné údaje - Obyvateľstvo; Štatistický úrad SR. 
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
- Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
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- Vyhláška Federálneho štatistického úradu č.124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácií stavebných objektov a 
stavebných prác výrobnej povahy. 
- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č.128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia 
stavieb. 
- Pre stanovenie Kcú v celom znaleckom posudku je použitý nasledujúci postup - Kcú z 4/1996 na 1/2014 
podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR publikovaných na webovej stránke ŠÚ SR. (http: 
//www.statistics.sk/pls/elisw/objekt.send?uic=2467&m_sso=3&m_so=16&ic=83). 
- Miloslav Ilavský, Milan Nič, Dušan Majdúch - Ohodnocovanie nehnuteľností, Miloslav Ilavský – Mipress, 
Bratislava, 2012, ISBN 978-80-971021-0-4. 
   
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  
- Neboli vznesené  
 
9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:              
- Pre účely zriadenia záložnej zmluvy 
  

  
  
 

 
 

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 v znení 
nasledujúcich zmien a doplnkov. Použitá je metóda polohovej diferenciácie spracovaná pomocou publikácie 
"Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb" vydanej Žilinskou univerzitou v Žiline, ÚSI. 
Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej nie je vhodné, pretože nehnuteľnosť nie je 
schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. 
Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je nevhodná z dôvodu nedostatku podkladov pre 
danú lokalitu a typ stavby, nie je možnosť získania štatisticky významného súboru objektov vhodných na 
porovnanie v danom mieste a čase, bez relevantných a identifikovateľných podkladov porovnania. 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 verejne publikovaného katalógu určenom ministerstvom spravodlivosti, pre vytvorenie 
RU - Metodika stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb ISBN 80-7100-827-3, KS 112 2 - 
Trojbytové a viacbytové budovy (JKSO 803 3 - Domy obytné netypové s celoštátne unifikovanými 
konštrukčnými sústavami murovanými) s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie a 
vybavenia. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR 
platných pre II. štvrťrok 2016. Celý výpočet je realizovaný programom HYPO - verzia 14,02,Kros Žilina v 
spolupráci s USI Žilina. 
   
Základné pojmy metodiky: 
Všeobecná hodnota VŠH - Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti 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. 
Východisková hodnota VH – Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné 
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 opotrebenia. 
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Všeobecná hodnota stavieb je definovaná ako súčin technickej hodnoty a výsledného koeficientu polohovej 
diferenciácie takto: Všh = TH * Kpd  
 
Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 
zodpovedajúcu výške opotrebovania (HO): 
TH = VH - HO (Eur) 
kde 
VH - východisková hodnota stavby (EUR), 
HO - hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby (EUR) 
TS - technický stav stavby (%), stanovený podľa vzťahu TS = 100 - O (%). 
O - opotrebenie stavby (%) 
   
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:  
   

1 ) - Výpis z listu vlastníctva č. 273, vydaný dňa : 16.06.2016, zdroj: katastrálny portál 
 
 
A. Majetková podstata:   
Parcely registra ,,C,, evidované na katastrálnej mape 
 
- Zastavané plochy a nádvoria na p.č. 247/1 o výmere 1290 m2 
- Zastavané plochy a nádvoria na p.č. 247/2 o výmere  211 m2 
- Zastavané plochy a nádvoria na p.č. 247/3 o výmere 69 m2 
- Zastavané plochy a nádvoria na p.č. 248 o výmere 3602 m2 
 
Stavby 
-  Rodinný dom na p.č. 247/2,   súp.č. 35 
-  Hospodárska budova na p.č. 247/3 
 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby 
   
2  Bandura Ladislav r. Bandura a Valéria Bandurová r. Kuchárová, Európska trieda 2454/5, Košice-
Ťahanovce, PSČ 040 01,          Dátum narodenia :  22.12.1949                                Dátum narodenia :  
02.12.1955 

            Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

Poznámka: 
ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:36 854140 - Oznámenie o začatí výkonu 
záložného práva na pozemky registra C parc.č. 247/1, 247/2, 247/3, 248 a stavba ako 
rodinný dom č.s.35 na parc.č. 247/2 a hospodárska budova bez č.s. na parc.č. 247/3, pod 
B2 v podiele 1/1, zo dňa 12.11.2012, zapísané v registri P - 597/2012, č.z.44/12 
P - 255/2016 - Exekútorský úrad Pezinok, súdny exekútor 
JUDr. Vladimír Sucháček, Hrnčiarska 2/B, 902 01 Pezinok - 
Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekuč. záložn. 
práva na nehnuteľnosti č. EX 626/2016 v prospech ČSOB, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 
č. 18, 815 63 Bratislava, 
pozemky registra C na parc.č. 247/1, 247/2, 247/3, 248 a 
stavba ako rodinný dom č.s. 35 na parc.č. 247/2, hospodár. 
 
Titul nadobudnutia:  
Kúpna zmluva zo dňa 27.9.2011, ved. v reg. V-578/11 , č.z.30/11 
 
C. Ťarchy:  
Por.č. : 2 
Záložné právo ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 k nehnuteľnostiam v časti A - 
pozemky na parc.č. 247/1, 247/2, 247/3, 248 a stavba ako rodinný dom č.s.35 na parc.č. 247/2 a hospodárska 
budova bez č.s. na parc.č. 247/3, pod B2 v pod. 1/1, zo dňa 3.10.2011, zapísané v registri V - 601/2011, č.z.36/11 
Z - 1963/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3-265/2015 
v prospech postupníka Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o., so sídlom: Apollo Business Center II, 
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921, na základe zmluvy zo dňa 02.11.2015. 
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Por.č. : 2 

Z-1599/2015 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 
Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľností č. EX 45093/14, v 
prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, pozemky reg. C na parc.č. 247/1, 247/2, 
247/3, 248 a stavba ako rodinný dom č.s.35 na parc.č.247/2, a hospod. budova na parc. č. 247/3, pod B2 v 
podiele 1/1, zo dňa 22.09.2015. 

 
Iné údaje: 
Por.č. : 2 
Kn.vl.83 
 
Poznámka: 
- Bez zápisu 
 
 
2) Podľa Kópie katastrálnej mapy 
 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:  
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a so zameraním vykonaná dňa 25.05.2016. 
Fotodokumentácia vyhotovená znalcom dňa 25.05.2016. 
   
d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom:              
Technická dokumentácia nebola predložená. Vek stavby určený na základe dostupných informícii a 
odborným odhadom.  
   
e) Porovnanie údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom 
Pri miestnej obhliadke neboli zistené nezrovnalosti skutočného stavu s údajmi z katastra.  Tento stav  je 
zaznamenaný v Liste vlastníctva aj v  Katastrálnej mape. 
Kópia katastrálnej mapy  zachytáva skutočné rozmery , polohu a členenie pozemku a rodinného domu s 
príslušenstvom.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom hodnotenia:  
   - Rodinný dom na p.č. 247/2, súp.č. 35 
   - Hospodárska budova na p.č. 247/3 
   - Plot čelný 
  -  Vonkajšie úpravy - vodovodná , kanalizačná, elektrická a plynová prípojka, žumpa, spevnená plocha 
  -  Pozemky na p.č. 247/1, 247/2, 247/3 a 248 
 
g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
- nie sú 
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2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 RODINNÉ DOMY 

2.1.1 Rodinný dom na p.č. 247/2,  súp.č. 35, k.ú. Pavlovo , obec Svätá Mária, 
okres: Trebišov 
 

POPIS STAVBY 
 
Predmetom ohodnotenia je samostatne stojací  rodinný dom postavený na p.č. 247/2, súp.č. 35 . Dom má 
jedno  nadzemné podlažie . Osadený je v rovinatom teréne v  obytnej časti k.ú. Pavlovo, obec: Svätá Mária, 
okres : Trebišov.  V danej lokalite je možnosť napojenia na inžinierske siete - elektrika, plyn a voda. Podľa 
tvrdenia majiteľa  pôvodný rodinný dom bol  postavaný v roku 1945 čomu zodpovedá aj materiálové 
vyhotovenie  a technický stav nehnuteľnosti  a v roku 2012 prešiel rozsiahlou  rekonštrukciou. 
   
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:             
Rodinný dom je riešený ako objekt s jedným nadzemným podlažím. 
Hlavný vstup  je riešený prechodom do chodby . 
Na 1. NZP je chodba , kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC , hala, jedáleň , 2 x izba a letná kuchyňa. 
Letná kuchyňa má samostatný vstup z exteriéru. 
 
  
TECHNICKÝ POPIS  vyhotovenia:              
Základy -  kamenno - betónové s izoláciou proti vode  
Zvislé nosné konštrukcie - 1. NZP - tehla a kváder, kameň 
Vodorovné nosné konštrukcie -  1. NZP - drevený 
Krov - drevený 
Krytina - betónová škrídla 
Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech - úplné 
Úpravy vonkajších povrchov - brizolit, časť zateplená 
Vnútorné úpravy povrchov - klasické omietky, v hygienických zariadeniach keramické obklady stien 
Výplne otvorov - plastové okná  
Interiérové dvere - drevené - masív,  - neosadené, vchodové - bezpečnostné 
Podlahy - 1. NZP v obytných miestnostiach   - laminát,  ostatné keramické dlažby 
               
 
Vnútorné rozvody:  
vodovod - rozvod studenej aj teplej vody, zásobovanie vodou je - pitnou vodou z obecného vodovodu ,   
príprava TÚV akumulačným spôsobom v zásobníku TÚV  - plynový kotol 
kanalizácia - zvody, rozvody a pripojenia z  plastových rúr na žumpu 
elektroinštalácia - svetelná aj motorická (el. rozvodná skriňa ),  
vykurovanie -  kotlom na plyn ( osadený v komore) , vykurovacie telesá  radiátory,  
 
Vnútorné vybavenie:  
Kuchyňa na 1. NZP - kuchynská linka na báze dreva,  umývadlo, plynový sporák ( rekonštrukcia kuchyne v 
roku 2015 ) 
Kúpeľňa  na 1.NZP -  sprchovací kút, umývadlo, keramický obklad a dlažba 
WC na 1. NZP - keramický záchod , keramický obklad a dlažba 
 
   
TECHNICKÝ POPIS SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA V ČASE ODHLIADKY:        
V čase obhliadky boli dokončené všetky konštrukčné prvky .  
Ohodnocovaná nehnuteľnosť je v dobrom technickom stave . 
Rodinný dom bol  postavaný v roku 1945  a v roku 2012 prešiel rozsiahlo rekonštrukciou a v roku 2015 
kuchyňa prešla rozsiahlou rekonštrukciou. 
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ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 
KS: 111 0 Jednobytové budovy 
 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 1945 9,793*9,549+16,264*7,296 212,18 120/212,18=0,566 

 
 

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

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy  

 2.3.a kamenné - s vodorovnou izoláciou 295 

3 Podmurovka  

 3.1.c nepodpivničené - priem. výška do 50 cm - z lomového kameňa, betónu, tvárnic 255 

4 Murivo  

 4.2.b murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm 1150 

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.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 

8 Krovy  

 8.2 väznicové valbové, stanové 625 

10 Krytiny strechy na krove  

 10.4.a azbestocementové šablóny na debnení 670 

12 Klampiarske konštrukcie strechy  

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

65 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 

14. Fasádne omietky  

 14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 2/3 55 

17 Dvere  

 17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva 530 

18 Okná  

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)  

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

23 Dlažby a podlahy ost. miestností  
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 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)  

 25.1 svetelná, motorická 280 

30 Rozvod vody  

 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 35 

31 Inštalácia plynu  

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 

 Spolu 6850 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

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  

 
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 
ks) 

60 

 36.7 odsávač pár (1 ks) 30 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30 

 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (4 bm) 220 

37 Vnútorné vybavenie  

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) 75 

38 Vodovodné batérie  

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 

 38.3 pákové nerezové (2 ks) 40 

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 

 40.5 samostatnej sprchy (1 ks) 20 

 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 

 40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) 15 

45 Elektrický rozvádzač  

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 

 Spolu 1140 

 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

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

1. NP (6850 + 1140 * 0,566)/30,1260 248,80 
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TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia analytickou metódou 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Rok užívania Životnosť Vek 

Opotrebenie 
[%] 

1 Základy vrátane zemných prác 3,69 1945 150 71 1,75 

2 Zvislé konštrukcie 19,58 1945 100 71 13,90 

3 Stropy 9,51 1945 100 71 6,75 

4 Zastrešenie bez krytiny 7,82 1945 100 71 5,55 

5 Krytina strechy 8,39 1945 80 71 7,45 

6 Klampiarske konštrukcie 1,06 1945 80 71 0,94 

7 Úpravy vnútorných povrchov 5,01 2012 57 4 0,35 

8 Úpravy vonkajších povrchov 0,69 1945 75 71 0,65 

9 Vnútorné keramické obklady 1,81 2012 68 4 0,11 

10 Schody 0,00 1945 80 0 0,00 

11 Dvere 6,63 2012 68 4 0,39 

12 Vráta 0,00 1945 75 0 0,00 

13 Okná 6,63 2012 50 4 0,53 

14 Povrchy podláh 6,32 2012 49 4 0,52 

15 Vykurovanie 7,95 2012 68 4 0,47 

16 Elektroinštalácia 6,51 2012 68 4 0,38 

17 Bleskozvod 0,00 1963 75 0 0,00 

18 Vnútorný vodovod 1,38 2016 68 0 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 0,13 2012 68 4 0,01 

20 Vnútorný plynovod 0,44 2012 68 4 0,03 

21 Ohrev teplej vody 0,81 2012 68 4 0,05 

22 Vybavenie kuchýň 4,26 2015 68 1 0,06 

23 Hygienické zariadenia a WC 1,38 2012 68 4 0,08 

24 Výťahy 0,00 1945 75 0 0,00 

25 Ostatné 0,00 1945 75 0 0,00 

 Opotrebenie     39,97% 

 Technický stav     60,03% 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 248,80 €/m2*212,18 m2*2,307*0,95 115 698,05 

Technická hodnota 60,03% z 115 698,05 69 453,54 
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2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

 

2.2.1 Hospodárska budova  na p.č. 247/3,k.ú. Pavlovo, obec : Svätá Mária, 
okres: Trebišov 
 

POPIS STAVBY 
 
 
Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaca hospodárska budova postavená na p.č. 247/3, bez súp.č.  
Osadená je v rovinatom teréne v  obytnej časti k.ú. Pavlovo, obec Svätá Mária, okres Trebišov.  V danej 
lokalite je možnosť napojenia na inžinierske siete - elektrika, plyn a voda. Podľa tvrdenia majiteľa 
nehnuteľnosti ohodnocovaný objekt bol  postavaný v roku 1945 čomu zodpovedá aj materiálové vyhotovenie  
a technický stav nehnuteľnosti.  
 
   
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:             
Hospodárska budova je riešená ako objekt s jedným nadzemným podlažím. 
Na 1. NZP je  garáž, 2 x sklad a chliev. Všetky miestnosti majú vstup z exteriéru. 
 
   
TECHNICKÝ POPIS  vyhotovenia:              
Základy - kamenno betónové 
Zvislé nosné konštrukcie - 1. NZP - tehla a kváder 
Vodorovné nosné konštrukcie -  1. NZP - drevený 
Krov - drevený 
Krytina - pozinkovaný plech 
Klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech  
Úpravy vonkajších povrchov - brizolit 
Vnútorné úpravy povrchov -hrubé omietky, v jednom sklade nové stierky 
Výplne otvorov - jednoduché drevené okná  
Podlahy - 1. NZP - betónové - v jednej miestnosti nové betónové podlahy 
 
Vnútorné rozvody:  
elektroinštalácia - svetelná  
 
Vnútorné vybavenie:  
bez vybavenia 
   
TECHNICKÝ POPIS SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA V ČASE ODHLIADKY:        
V čase obhliadky boli dokončené všetky konštrukčné prvky . 
Ohodnocovaná nehnuteľnosť je v primeranom technickom stave veku stavby . 

 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 
KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 
 

MERNÉ JEDNOTKY 
 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 1945 10,536*6,026 63,49 18/63,49=0,284 
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ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom 
katalógu. 
 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 

Bod Položka Hodnota 

2 Základy a podmurovka  

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)  

 3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm 1260 

4 Stropy  

 4.2 trámčekové s podhľadom 360 

5 Krov  

 5.1 väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové 680 

6 Krytina strechy na krove  

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 

8 Klampiarske konštrukcie  

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

9 Vonkajšia úprava povrchov  

 9.1 brizolit 480 

10 Vnútorná úprava povrchov  

 10.3 vápenná hrubá omietka 145 

12 Dvere  

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 

13 Okná  

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové 65 

14 Podlahy  

 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145 

18 Elektroinštalácia  

 18.4 len svetelná - poistky 190 

 Spolu 4905 

 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 
 

22 Vráta  

 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) 295 

 Spolu 295 

 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 
 

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

1. NP (4905 + 295 * 0,284)/30,1260 165,60 
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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. NP 1945 71 14 85 83,53 16,47 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 165,60 €/m2*63,49 m2*2,307*0,95 23 042,89 

Technická hodnota 16,47% z 23 042,89 3 795,16 

 
 

2.2.2 Plot čelný 
 
Čelný plot zhotovený v roku 1970. 
Základy sú betónové, podmúrovka je betónová a výplň plota je z oceľovej tyčoviny. Osadené plotové vráta a 
vrátka. 

 

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 

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

1. Základy vrátane zemných prác:    

   betónový alebo kamenný prah medzi stĺpikmi 23,00m 225 7,47 €/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 23,00m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   38,21 €/m 

3. Výplň plotu:    

   z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 36,80m2 435 14,44 €/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 

1 ks  7505 249,12 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových 
profilov 

1 ks  3890 129,12 €/ks 

 
Dĺžka plotu:    23 m 
Pohľadová plocha výplne:    23*1,6 = 36,80 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,307 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 
 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
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Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

Plot čelný 1970 46 4 50 92,00 8,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(23,00m * 38,21 €/m + 36,80m2 * 14,44 €/m2 + 1ks * 249,12 
€/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,307 * 0,95 

3 919,68 

Technická hodnota 8,00 % z 3 919,68 € 313,57 

 
 
 

2.2.3 Elektrická prípojka 
 
Elektrická prípojka napojená na obecnú prípojku elektriny zhotovená v roku 2012. 

 

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:   5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
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 [%] 

Elektrická prípojka 2012 4 31 35 11,43 88,57 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 5 bm * (9,63 €/bm + 0 * 5,78 €/bm) * 2,307 * 0,95 105,53 

Technická hodnota 88,57 % z 105,53 € 93,47 
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2.2.4 Kanalizačná prípojka 
 
Kanalizačná prípojka napojená na vlastnú žumpu zhotovená v roku 2012 zabezpečujúca odkanalizovanie 
ohodnocovanej nehnuteľnosti. 
 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 
Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 
Položka: 2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   530/30,1260 = 17,59 €/bm 
Počet merných jednotiek:   5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
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 [%] 

Kanalizačná prípojka 2012 4 31 35 11,43 88,57 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 5 bm * 17,59 €/bm * 2,307 * 0,95 192,76 

Technická hodnota 88,57 % z 192,76 € 170,73 

 
 

2.2.5 Plynová prípojka 
 
Plynová prípojka napojená na obecnú prípojku plynu zhotovená v roku 2012. 
 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 827 5 Plynovod  
Kód KS: 2221 Miestne plynovody 
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 
 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 
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Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 
Počet merných jednotiek:   20 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
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 [%] 

Plynová prípojka 2012 4 46 50 8,00 92,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 20 bm * 14,11 €/bm * 2,307 * 0,95 618,48 

Technická hodnota 92,00 % z 618,48 € 569,00 

 
 

2.2.6 Vodovodná prípojka 
 
Vodovodná prípojka napojená na obecnú prípojku vody zhotovená v roku 2012. 
 

 

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.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1280/30,1260 = 42,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   3,5 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
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 [%] 

Vodovodná prípojka 2012 4 31 35 11,43 88,57 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 3,5 bm * 42,49 €/bm * 2,307 * 0,95 325,93 

Technická hodnota 88,57 % z 325,93 € 288,68 

 
 

2.2.7 Žumpa 
 
Betónová žumpa na p.č. 247/1  zabezpečujúca odkanalizovanie ohodnocovanej nehnuteľnosti zhotovená v 
roku 2012. 

 

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:   10 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
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 1945 71 9 80 88,75 11,25 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 10 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,307 * 0,95 2 364,35 

Technická hodnota 11,25 % z 2 364,35 € 265,99 

 
 

2.2.8 Betónový prístupový chodník  
 
Prístupový chodník vedúci k rodinnému domu zhotovený z monolitického betónu v roku 2015. 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 
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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 
Počet merných jednotiek:   8,0*3,2+0,8*14,5 = 37,2 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,307 
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 [%] 

Betónový prístupový 
chodník  

2015 1 49 50 2,00 98,00 

 
 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 37,2 m2 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,307 * 0,95 703,60 

Technická hodnota 98,00 % z 703,60 € 689,53 

 
 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

 

Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

Rodinný dom na p.č. 247/2,  súp.č. 35, k.ú. Pavlovo , obec Svätá 
Mária, okres: Trebišov 

115 698,05 69 453,54 

Hospodárska budova  na p.č. 247/3,k.ú. Pavlovo, obec : Svätá 
Mária, okres: rebišov 

23 042,89 3 795,16 

Plot čelný 3 919,68 313,57 

Elektrická prípojka 105,53 93,47 

Kanalizačná prípojka 192,76 170,73 

Plynová prípojka 618,48 569,00 

Vodovodná prípojka 325,93 288,68 

Žumpa 2 364,35 265,99 

Betónový prístupový chodník  703,60 689,53 

Celkom: 146 971,27 75 639,67 

 

 

 
 



Znalec: Ing. Alena Horváthová číslo posudku: 131/2016 

Strana 18 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
 
a. Analýza polohy nehnuteľností:         
- Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza na p.č.247/2 súp.č. 35, k.ú. Pavlovo ,  obce Svätá Mária, okres 
Trebišov. Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza na rovinatom  pozemku s prístupovou komunikáciou  v 
obytnej časti územia obce ( p.č. 263). Dopravné spojenie je autom a  autobusom. Zastávka  je vzdialená asi 
5 minút chôdze a do mesta - Trebišov je to asi 50 km. Prístup je po spevnenej komunikácií s možnosťou 
parkovať pred domom a na vlastnom pozemku. Ohodnocovaná nehnuteľnosť je napojená na  elektrickú, 
vodovodnú a plynovú prípojku. Kanalizácia je riešená vlastnou žumpou. Stavebno - technický stav 
nehnuteľnosti vyhovuje účelu na ktorý slúži . Lokalita, v ktorej sa rodinný dom nachádza - Pavlovo má dobrú 
vybavenosť. V okolí prevláda zástavba rodinných domov a v blízkosti sú aj objekty občianskej vybavenosti ( 
obchody, služby , škôlka, pošta).  O nehnuteľnosti je v tejto lokalite  záujem z dôvodu vhodného prostredia 
na bývanie a blízkosť krajského mesta Trebišov. V tesnej blízkosti sa nenachádzajú konfliktné skupiny 
obyvateľstva. 
 
Podrobnejší opis polohy je vykonaný podľa kritérií pre zohľadnenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 
úpravou jej časovej hodnoty. 
 
b. Analýza využitia nehnuteľností: 
Znalecký posudok hodnotí rodinný dom s príslušenstvom v obci Svätá Mária. Nehnuteľnosť sa nachádza v 
obci ktorá  tvorí ucelený komplex rodinných domov s obchodnou sieťou v blízkosti, nutnou pre život. Rodinný 
dom  je postavený na p.č.247/2 súp.č. 35. 
 
c. Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
- Na ohodnocovanú nehnuteľnosť sa viaže poznámka o začatí výkonu záložného práva. 
-  V danej lokalite nebola zisťovaná existencia radónového rizika. 
 

3.1 STAVBY 

 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 
 
 
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie:  
Všeobecná hodnota ohodnocovanej nehnuteľnosti je stanovená podľa k vyhlášky č. 534/2008 Z.z., č. 
565/2008 Z.z. a č. 605/2008 Z.z. ktorými sa menia vykonávacie vyhlášky č. 490/2004 Z.z., č. 491/2004 Z.z.  
a č. 492/2008 Z.z.  v súvislosti zavedenia euro v SR.  
 
 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  
0,2-0,3 pre bytové budovy v obciach 
Zdroj : Metodika výpočtu VŠH nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita, 2001, Ing.Vyparina a kolektív, 
str.33. 
 
 
Vzhľadom na blízkosť hlavných dopravných ťahov,  polohu, vek a typ nehnuteľnosti, dopyt po 
nehnuteľnostiach v danej lokalite, kvalite použitých materiálov je vo výpočte uvažované s priemerným 
koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,3. 
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Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 

III. trieda Priemerný koeficient 0,300 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,165 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) 0,030 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     

 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,300 13 3,90 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce     

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

II. 0,600 30 18,00 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 0,600 8 4,80 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 0,900 7 6,30 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 
príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu 
nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20% 

II. 0,600 6 3,60 

6 Typ nehnuteľnosti     

 
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s 
kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením. 

II. 0,600 10 6,00 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti           

 
obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 
15 % 

III. 0,300 9 2,70 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 malá hustota obyvateľstva I. 0,900 6 5,40 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 orientácia hlavných miestností k JZ - JV II. 0,600 5 3,00 

10 Konfigurácia terénu     

 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 0,900 6 5,40 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do 
žumpy 

III. 0,300 7 2,10 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, alebo autobus IV. 0,165 7 1,16 

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

 
obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, 
reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 

IV. 0,165 10 1,65 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,300 8 2,40 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,600 9 5,40 

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

 bez zmeny III. 0,300 8 2,40 
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17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu trojnásobok až 
päťnásobok súčasnej zástavby 

III. 0,300 7 2,10 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,030 4 0,12 

19 Názor znalca     

 priemerná nehnuteľnosť III. 0,300 20 6,00 

 Spolu   180 82,43 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 82,43/ 180 0,458 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 75 639,67 € * 0,458 34 642,97 € 
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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 Pozemky  

POPIS 
 

3.2.1.1.1 Identifikácia podľa Listu vlastníctva č. 273 

POPIS 
Predmetom ohodnotenia je pozemok parc.č. 247/2 zastavaný rodinným domom súp.č.35 klasifikovaný ako 
zastavané plochy a nádvoria , p.č. 247/3 zastavaný hospodárskou budovou klasifikovaný ako zastavané 
plochy a nádvoria, p.č. 247/1 - klasifikovaný ako zastavané plochy a nádvoria a p.č. 248 klasifikovaný ako 
záhrady.. Situovaný je v intraviláne obce Svätá Mária k.ú. Pavlovo. Pozemok je rovinatý, napojenie na 
inžinierske siete - vodovod, kanalizácia ( vlastná žumpa ), plynovod, elektrina. Prístup z miestnej 
komunikácie p.č. 263. 
 
Všeobecná hodnota pozemku je vypočítaná podľa základného vzťahu:  
VŠHpoz = M * VŠH

mj
   [EUR], 

kde 
M  -  výmera pozemku v m

2
, 

VŠH
mj

  -  jednotková všeobecná hodnota pozemku v EUR/m
2
. 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu 
VH

mj
 - jednotková východisková hodnota pozemku je stanovená z obce Svätá Mária, t.j. 3,32 EURk/m

2
.  

   
k

pd
 je koeficient polohovej diferenciácie, vypočíta sa podľa vzťahu 

k
pd

 = k
s
 * k

v
 * k

d
 * k

p
 * k

i
 * k

z 
* k

r
, 

kde 
k

s
 - koeficient všeobecnej situácie (0,50-2,00) 

k
v
 - koeficient intenzity využitia (0,90-2,0) 

k
d
 - koeficient dopravných vzťahov (0,80-1,20) 

k
p
 - koeficient obchodnej alebo priemyselnej polohy (0,90-2,00) 

k
i
 - koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80-1,50)   

k
z
 - koeficient povyšujúcich 1,01-3,00) 

k
r
 - koeficient redukujúcich faktorov (0,20 - 0,99) 

 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel Výmera [m2] 

247/1 zastavané plochy a nádvoria 1290 1290,00 1/1 1290,00 

247/2 zastavané plochy a nádvoria 211 211,00 1/1 211,00 

247/3 zastavané plochy a nádvoria 69 69,00 1/1 69,00 

Spolu 
výmera       1 570,00 

 
Obec:     Svätá Mária 
Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a 
poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 
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kV 
koeficient intenzity využitia 

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy 
s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým 
vybavením 

1,00 

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 

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

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

2,50 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 1,00 * 1,20 * 1,30 * 2,50 * 1,00 3,5100 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 3,5100 11,65 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 570,00 m2 * 11,65 €/m2 18 290,50 € 

 

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov 
Všeobecná hodnota 

pozemku v celosti [€] 

parcela č. 247/1 15 028,50 

parcela č. 247/2 2 458,15 

parcela č. 247/3 803,85 

Spolu 18 290,50 

 

3.2.1.1.2 Pozemky 

 

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera [m2] 
Podiel Výmera [m2] 

248 záhrada 3602 3602,00 1/1 3602,00 

 
Obec:     Svätá Mária 
Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a 
poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 

kV 
koeficient intenzity využitia 

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy 
s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým 
vybavením 

1,00 

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 

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,00 
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priemyselnej polohy 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 

1,00 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

2. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v 
súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny 
sídla a pod.) 

1,30 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
1. nevyskytuje sa 1,00 

 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 1,00 1,1700 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,1700 3,88 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 3 602,00 m2 * 3,88 €/m2 13 975,76 € 
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III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu na p.č. 247/2, súp.č. 35, 
hospodárska budova na p.č. 247/3 ,k.ú. Pavlovo, obec Svätá Mária, okres Trebišov s príslušenstvom  a 
pozemok na p.č. 247/1, 247/2, 247/3 a p.č. 248.  Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb bola 
stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení jej 
doplnkov a zmien a vyhlášky č.254/2010 Z.z. a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku 
dňu 25.05.2016, 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. 

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  34 642,97 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  32 266,26 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  
Rodinný dom na p.č. 247/2,  súp.č. 35, k.ú. Pavlovo , obec Svätá Mária, okres: 
Trebišov 

31 809,72 

Hospodárska budova  na p.č. 247/3,k.ú. Pavlovo, obec : Svätá Mária, okres: Trebišov 1 738,18 

Plot čelný 143,62 

Elektrická prípojka 42,81 

Kanalizačná prípojka 78,19 

Plynová prípojka 260,60 

Vodovodná prípojka 132,22 

Žumpa 121,82 

Betónový prístupový chodník  315,80 

Pozemky  

Pozemky  - parc. č. 247/1  (1 290 m2) 15 028,50 

Pozemky  - parc. č. 247/2  (211 m2) 2 458,15 

Pozemky  - parc. č. 247/3  (69 m2) 803,85 

Pozemky - parc. č. 248  (3 602 m2) 13 975,76 

Spolu VŠH  66 909,23 

Zaokrúhlená VŠH spolu  66 900,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  66 900,00 € 
Slovom: Šestdesiatšesťtisícdeväťsto Eur 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 

Na ohodnocovanú nehnuteľnosť sa viaže poznámka o začatí výkonu záložného práva. 
 
 
 
V Košiciach   dňa 16.6.2016 Ing. Alena Horváthová 
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IV. PRÍLOHY 
 
 
- Objednávka znaleckého posudku 
- Výpis z listu vlastníctva č. 273, vydaný dňa : 16.06.2016, zdroj: katastrálny portál 
- Kópia katastrálnej mapy 
- Pôdorys RD a hospodárskej budova 
- Fotodokumentácia nehnuteľnosti. 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 
 
„Podrobnosti o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a 
prekladateľskej činnosti podľa § 7 zákona“.  
 
„Znalecký úkon vykonaný znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom podpisuje štatutárny orgán a 
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v danom odbore. Znalecký úkon vykonaný znaleckým 
ústavom zriadeným zákonom alebo na základe zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa technickej normy a má 
na území Slovenskej republiky viacero dislokovaných pracovísk, podpisuje štatutárny orgán alebo ním 
poverená osoba zodpovedná za činnosť dislokovaného pracoviska a osoba, ktorá úkon vypracovala. Pri 
vypracovaní znaleckého úkonu sa uvedie, kto ho vypracoval a kto môže pred súdom alebo iným orgánom 
verejnej moci osobne potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia.“  
 
 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 131/2016 znaleckého denníka č.1/2016.   
 
Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu 
č.131/2016. 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa  16.06.2016                                                      Ing. Alena Horváthová            
                
            znalec  
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Fotodokumentácia rodinného domu na p.č. 247/2, súp.č. 35 , k.ú. Pavlovo, obec Svätá Mária,  
okres Trebišov 

 

 


