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I.    Ú V O D N Á   Č A S Ť: 
 
I.1. Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzkových budov: kompresorovňa s.č. 1455, 
PB stanica s.č. 1456, výrobná prevádzka 2 s.č. 1474, objekt skladu olejov s.č. 1483,  vrátane príslušen-
stva a pozemku na parcelách KN C č. 1429/7, 1429/8, 1429/31, 1429/40, 1429/115, 1429/119, 
1429/123, 1429/1251, v katastrálnom území Stará Ľubovňa.  
 
I.2. Účel znaleckého posudku: dobrovoľná dražba   
 

I.3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-
technického stavu): Dátum rozhodujúci pre zistenie stavebno-technického stavu oceňovaných ne-
hnuteľností je 03.12.2018. 
 
I.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je vypočí-
taná k dátumu 12.12.2018. 
 

I.5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku: 
 
I.5.1. Podklady dodané zadávateľom: 
 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku č. PDS-133/2-2018 PR zo dňa 19.11.2018 – 

originál 
 Výzva na umožnenie vykonania obhliadky súdnym znalcom vypracovaná Profesionálnou dražob-

nou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice  dňa 19.11.2018 č. PDS-133/2-2018 MŠ – 
originál 

 Znalecký posudok č. 85/2016 vypracovaný znalcom Ing. Jozefom Arendáčom - kópia   
 
1.5.2. Podklady získané znalcom:  
 Výpis z katastra nehnuteľnosti - výpis z listu vlastníctva č.  9651, získaný z katastrálneho portálu  
 Informatívna kópia z mapy – získaná cez katastrálny portál  
 Obhliadka a zameranie nehnuteľnosti a porovnanie skutkového stavu pri obhliadke s dodanou 

dokumentáciou 
 Fotodokumentácia  
 
I.6. Použité právne predpisy a literatúra:  
[1] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majet-

ku, v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z., 605/2008 Z.z., 47/2009 Z.z., vyhlášky č. 254/2010 Z.z. a 
vyhlášky č. 213/2017 Z.z.          

[2] STN 73 4055 Výpočet obstavaného priestoru pozemných  objektov, platná od 1.1.1963 
[3] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov  
[4] Indexy cien stavebných prác vydané v časopise Znalectvo a na stránke www. usi.sk  
[5] Jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác  výrobnej povahy - vydal Federálny 

štatistický úrad, Praha  1987, 2. vydanie 
[6] Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická 

klasifikácia stavieb 
[7] Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3   
[8] Miloslav Ilavský a kol. – Ohodnocovanie nehnuteľností. MIpress Bratislava 2012  
[9] Program HYPO vypracovaný firmou KROS Žilina 
[10] Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

 
I.7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:  
a)  Definície pojmov 
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Všeobecná hodnota (VŠH) 
Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá  je znaleckým 
odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v 
podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou 
informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnút-
kou.  
Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 
 
Východisková hodnota stavieb (VH) 
Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu 
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.  
 
Technická hodnota stavieb (TH) 
Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajú-
cu výške opotrebovania. 
 
b)  Definície použitých postupov 
 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb  
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike vý-
počtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je 
podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR. 
 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou / analytickou metó-
dou. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný sú-

bor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný 
priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti po-
rovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu),  

 Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp metódy je 
založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. Výnosová hodnota stavieb 
sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdo-
bia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s 
následným predajom), 

 Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polo-
hovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 
 Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný sú-

bor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s pri-
hliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku), 

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

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

 
I.8. Osobitné požiadavky zadávateľa: neboli vznesené 
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II.   P O S U D O K  
 

1. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE: 
 
a) Výber použitej metódy:  
Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
 
Vyhláška ponecháva voľbu najvhodnejšej metódy na znalca, ktorý musí svoje rozhodnutie zdôvodniť.   
 Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie a kombinovanou metódou.  
. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonať, pretože pre daný typ nehnuteľnos-
ti a lokalitu nemal znalec k dispozícii podklady pre porovnávanie.  
 Výpočet východiskovej a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle citovanej vyhlášky a jej prí-
lohy pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti a stavieb" vydanej ÚSI v Žiline, rok vydania 2001 (ďalej  Metodike ÚSI).  Tieto ukazova-
tele boli verejne publikované pod číslom ISBN 80 - 7100 - 827 - 3. V metodike sú obsiahnuté výpočty 
všetkých koeficientov potrebných pre určenie všeobecnej hodnoty preskúmateľným spôsobom. Odha-
dy cien podľa tejto metodiky sa najviac približujú k cenám, ktoré sa dosahujú pri predajoch porovna-
teľných nehnuteľností v bežnom obchodnom styku.  Výpočet je vykonaný s použitím programu HYPO. 
Pri výpočte východiskovej hodnoty sú použité koeficienty nárastu cien stavebných prác platné ku dňu 
ohodnotenia.    
 
Metóda polohovej diferenciácie pre stavby vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 
 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou  
    a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike 
USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na loka-
litu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. 
Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je 
hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná prie-
merná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú ne-
hnuteľnosť. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  
 
Kombinovaná metóda 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah: 

         
kde  
HV   –  výnosová hodnota stavieb [€], 
TH   –  technická hodnota stavieb [€], 
a   –  váha výnosovej hodnoty [–], 
b   –  váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–]. 
 
Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z  pozemkov. V prípadoch, keď sa vý-
nosová hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla 
platí: a = b = 1.  V ostatných prípadoch platí: a > b. 
 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
 
kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 
 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 
 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 

[€]
ba

TH.bHV.a
VŠH S
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b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
 
Výpis z katastra nehnuteľnosti - výpis z listu vlastníctva č.  9651    
Okres:  Stará Ľubovňa 
Obec: Stará Ľubovňa    
Katastrálne územie: Stará Ľubovňa  
Časť A: Majetková podstata:  
Parcely registra „C“ č.: 1429/7 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  124 m2 

 1429/8  zastavané plochy a nádvoria  o výmere  62 m2 
 1429/31 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  3487 m2 

 1429/40  zastavané plochy a nádvoria  o výmere  88 m2 
 1429/115  zastavané plochy a nádvoria  o výmere  347 m2 
 1429/119 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  164 m2 

 1429/123  zastavané plochy a nádvoria  o výmere  758 m2 
 1429/125  zastavané plochy a nádvoria  o výmere  438 m2 
Stavby: kompresorovňa s.č. 1455  na parcele KN C č. 1429/7 
 PB stanica s.č. 1456  na parcele KN C č. 1429/8 
 výr. prevádzka 2 s.č. 1474  na parcele KN C č. 1429/31 
 objekt skladu olejov s.č. 1483  na parcele KN C č. 1429/40 
Časť B: Vlastníci: 1.  SSE Group, s.r.o. Továrenská 7/1483, Stará Ľubovňa 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1    
Poznámka: Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva v prospech UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 
Praha 4-Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, organizačná zložka 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 
251 336 ako záložného veriteľa na základe Zmluvy o zriadení záložné-
ho práva k nehnuteľnosti (V-1044/2015, V-1107/2016) podľa žiadosti 
o zápis poznámky zo dňa 16.11.2018, č. P-760/2018 - 2147/2018 

Titul nadobudnutia: Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy spojenej so zmluvou o 
zriadení vecného bremena V 1045/2015 zo dňa 22.07.2015 - 1196/15 

Titul nadobudnutia:  Rozhodnutie o povolení vkladu zmluvy o zrušení vecného bremena V 
1472/2018 zo dňa 28.08.2018 - 1594/2018 

Časť C: Ťarchy:  1  Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slo-
vakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, ČR, IČO 64948242, 
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancová 1/A, 813 
33 Bratislava, SR, na parcely C-KN 1429/7, 1429/8, 1429/31, 
1429/40, 1429/115, 1429/119, 1429/123, 1429/125 a na stavby 
súp. č. 1455, 1456, 1474 a 1483 na základe Zmluvy o zriadení zá-
ložného práva k nehnuteľnosti č. 000608B/SB/2015 zo dňa 
25.06.2015 podľa Rozhodnutia o povolení vkladu záložnej zmluvy V 
1044/2015 zo dňa 22.07.2015 - 1195/15  

 1 Právo vstupu, chôdze a prejazdu osobnými alebo nákladnými moto-
rovými vozidlami cez pozemky C KN parc. č.1429/68, 1429/127, 
1429/128 v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu za účelom prí-
stupu k budovám so súp. č. 1455, 1456, 1474 a 1483 a k pozemkom 
C-KN 1429/7, 1429/8, 1429/31, 1429/40, 1429/115, 1429/119, 
1429/123 a 1429/125 zapísaným na LV 9651 v prospech každého 
vlastníka nehnuteľností, na základe Rozhodnutia o povolení vkladu 
kúpnej zmluvy a zmluvy spojenej so zriadením vecného bremena V 
1045/2015 zo dňa 22.07.2015 - 1196/15, 1475/2017, 586/2018, 
1594/2018  

 1 Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slo-
vakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, ČR, IČO 64948242, 
organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
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a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO 47251336, Šancová 1/A, 813 
33 Bratislava, SR, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k 
nehnuteľnosti č. 000607B/SB/2015 zo dňa 30.06.2016 podľa Roz-
hodnutia o povolení vkladu záložnej zmluvy V 1107/2016 zo dňa 
25.07.2016 - 1245/16 

 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia: Obhliadku nehnuteľnosti som vykonal dňa 3.12.2018. 
Boli mi sprístupnené všetky stavby okrem kompresorovne s.č. 1455 a PB stanice s.č. 1456. Stavby, do 
ktorých som sa nedostal som ocenil v súlade s § 12, ods. (3) zákona č. 527/2002 Z.z. z 10. júla 2002, 
v znení neskorších predpisov.  Zameranie som vykonal laserovým meracím prístrojom typ BOSCH GLM 
80 Profesional. Fotodokumentáciu som vyhotovil digitálnym fotoaparátom Sony Cyber - shot DSC-
WX350.  
 
d) Porovnanie súladu projektovej a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom: 
Zadávateľ mi nepredložil projekt stavby, ktorý by som porovnal so skutočnosťou. Nehnuteľnosti som 
zameral a nákresy sú v prílohe znaleckého posudku.  
 
e) Údaje katastra nehnuteľností:  
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným 
stavom.  
Zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra 
 stavba s.č. 1483 – sklad olejov bola prestavaná na sociálnu budovu (šatne, sprchy, WC, umyvárne) 
 prístavba zádveria ku skladu olejov o výmere 2,87*4,45 m nie je zakreslená v katastrálnej mape  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 

 kompresorovňa s.č. 1455  na parcele KN C č. 1429/7 
 PB stanica s.č. 1456  na parcele KN C č. 1429/8 
 výr. prevádzka 2 s.č. 1474  na parcele KN C č. 1429/31 
 objekt skladu olejov s.č. 1483  na parcele KN C č. 1429/40 
 plot 
 vonkajšie úpravy 
 pozemok na parcelách KN C č. 1429/7, 1429/8, 1429/31, 1429/40, 1429/115, 1429/119, 

1429/123, 1429/125  
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  0 
 
 

2. STANOVENIE  TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 
 

2.1.1 Výrobná prevádzka 2 s.č. 1474 
 
Predmetom ohodnotenia je samostatná časť komplexu výrobných hál. Z hľadiska ocenenia sa jedná 
o halu s jedným nadzemným podlažím.  
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  Priestor haly  je rozdelený dispozične na výrobné zámočnícke priestory, 
priestory na úpravu povrchov (lakovňa), sklady a priestory na administratívno sociálne účely, ktoré 
tvoria samostatnú vstavbu.  Vstavba má pôdorysný rozmer 11,05*9,05 a tvorí nevýrazný podiel 
z celkového obostavaného priestoru stavby a aj keď sa výrazne konštrukčne líši od haly, v zmysle vy-
hlášky ju ohodnotím v rámci haly. Na východnej strane je k hale pristavaný sklad náradia.  
TECHNICKÝ POPIS: Jedná sa dvojlodnú halu s rozponom 2x12 m a dĺžkou 8x12 m. Hala má základy 
z betónových pätiek pod stĺpmi a betónových pásov pod obvodovým plášťom a vnútornými múrmi. 
Vyhotovená je vodorovná izolácia proti vode.  Zvislá nosná konštrukcia je tvorená oceľovým skeletom, 
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pričom stĺpy majú po výške premenný prierez. Strop nie je vyhotovený, strecha je plochá s nosnou 
konštrukciou z oceľových priehradových väzníkov. Na týchto väzníkoch sú uložené železobetónové 
strešné panely. V streche sú pásové svetlíky šírky 6 m so zvislými presklenými stenami na obidvoch 
stranách. Krytina je z natavovaných asfaltových pásov, klampiarske konštrukciu sú z oceľového pozin-
kovaného plechu. Na strešnej konštrukcii sú zavesené 3 ks mostové žeriavy s nosnosťou 1000 kg.  Ob-
vodové múry sú z prefabrikovaných horizontálnych pórobetónových panelov. Fasáda je na východnej 
strane zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tenkovrstvou omietkou, na západnej strane  
pôvodná hladká omietka. Vnútorné omietky hladké. Okná sú oceľové aj Copilitové a vo východnej fa-
sáde aj drevené s izolačnými dvojsklami. Vráta aj dvere oceľové. Podlaha je priemyselná betónová 
s drôtenými vláknami (tzv. drátkobetón)v vyhotovený v roku 2015 -2016. Hala má lokálne vykurova-
nie pomocou teplovzdušného kotla na drevené pelety. Pôvodne tu boli infražiariče na zemný plyn, kto-
ré sú nefunkčné. Je tu svetelná aj motorická elektroinštalácia, rozvod zemného plynu a stalčeného 
vzduchu.  Proti atmosférickým výbojom je objekt chránený bleskozvodom.  
Vstavba má obvodové steny z tehál hr. 375 mm, priečky tehlové. Strop je rovný. Sú tu šatne, kancelárie, 
WC a sprchy. Dvere sú drevené dyhované, okná drevené. Podlaha je z drátkobetónu aj z keramickej 
dlažby. Sú tu rozvody studenej aj  teplej vody, odkanalizovanie. Teplá voda sa pripravuje v elektrickom 
zásobníkovom ohrievači. Je tu 5 ks WC, dve sprchy a malá kuchynská linka.  
Sklad náradia na východnej strane haly je murovaný, fasáda je zateplená ETICS s tenkovrstvou fasád-
nou omietkou. Strecha je plochá s krytinou z oceľového trapézového plechu, odvodnenie pomocou 
dažďových žľabov a odpadov z oceľového pozinkovaného plechu. Okná drevené s izolačnými dvoj-
sklami. Dvere oceľové. Strop je zo sadrokartónu.  
VEK A STAV:     
Podľa čestného prehlásenia (viď príloha) bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1972. Tento údaj 
považujem za hodnoverný, pretože to potvrdzuje stav haly a použité stavebné materiály. Stavebno-
technický stav objektu zodpovedá veku, použitým stavebným materiálom a primeranej údržbe. V roku 
2010 bola zateplená východná fasáda a sklad náradia. V rokoch 2015-2016 bola vyhotovená betónová 
podlaha a bola vyhotovená sociálno-administratívna vstavba.   
    Vzhľadom na použité stavebné materiály a primeranú údržbu uvažujem pri výpočte opotrebenia so 
životnosťou 80 rokov.   
  
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 811 21  haly výrobné s 1, alebo viacerými žeriavovými dráhami o nosnosti hlavného zdvi-
hu do 12,5 t 
KS: 1251 Priemyselné budovy 
 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
 

Výpočet Obstavaný priestor [m3] 

Základy  

0,25*35,8*97,30 870,84 

Vrchná stavba  

7,65*35,8*97,30 26 647,55 

Zastrešenie  

35,8*97,30*0,5/2 870,84 

Ostatné  

5,00*8,08*3,2 129,28 

rampa 35,8*3,5*1,3+35,80*3,5*(3,9+4,9)*0,5 714,21 

svetlík  7*6,2*35,80*(2,8+2,3)/2 3 961,99 

Obstavaný priestor stavby celkom 33 194,71 
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STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 1 604 / 30,1260 = 53,24 Eur/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,948 (kovová) 
 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 35,8*97,30 3483,34 Repr. 7,65 7,65 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (3483,34) / 1 = 3483,34 m2 
Priemerná výška podlaží:  (3483,34 * 7,65) / (3483,34) = 7,65 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 3483,34) = 0,9269 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,40 + (3,60 / 7,65) = 0,8706 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. 

ksi 
Úprava po-

dielu cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 9,00 1,00 9,00 14,57 

2 Zvislé konštrukcie 20,00 1,00 20,00 32,39 

3 Stropy 8,00 0,02 0,16 0,26 

4 Zastrešenie bez krytiny 10,00 1,00 10,00 16,19 

5 Krytina strechy 3,00 0,70 2,10 3,40 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 0,50 0,50 0,81 

7 Úpravy vnútorných povrchov 7,00 0,70 4,90 7,93 

8 Úpravy vonkajších povrchov 4,00 0,50 2,00 3,24 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 1,00 0,00 0,00 

10 Schody 1,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 3,00 0,02 0,06 0,10 

12 Vráta 2,00 0,10 0,20 0,32 

13 Okná 5,00 0,30 1,50 2,43 

14 Povrchy podláh 5,00 1,00 5,00 8,10 

15 Vykurovanie 1,00 0,20 0,20 0,32 

16 Elektroinštalácia 8,00 0,50 4,00 6,48 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,62 

18 Vnútorný vodovod 1,00 0,10 0,10 0,16 

19 Vnútorná kanalizácia 1,00 0,10 0,10 0,16 

20 Vnútorný plynovod 0,00 1,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 1,00 0,02 0,02 0,03 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 1,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 2,00 0,10 0,20 0,32 

24 Výťahy 0,00 1,00 0,00 0,00 
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25 Ostatné 7,00 0,05 0,35 0,57 

 Ďalšie konštrukcie     

26 Vybavenie kuchyne - - 0,02 0,03 

27 Vnútorný plynovod - - 0,30 0,49 

28 Vnútorné obklady - - 0,05 0,08 

 Spolu 100,00  61,76 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 61,76 / 100 = 0,6176 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [Eur/m3] 
 VH = 53,24 Eur/m3 * 2,476 * 0,6176 * 0,9269 * 0,8706 * 
0,948 * 1,00 
 VH = 62,2810 Eur/m3 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Výrobná prevádzka 2 1972 46 34 80 57,50 42,50 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 62,2810 Eur/m3 * 33194,71 m3 2 067 399,73 

Technická hodnota 42,50 % z 2 067 399,73 Eur 878 644,89 

 

2.1.2 Objekt skladu olejov s.č. 1483 

 
Budova pôvodne slúžila ako sklad olejov pre výrobnú prevádzku. Je funkčne a komunikačne prepojená 
s objektom výrobnej prevádzky 2. 
Základy sú pásové z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštruk-
cie sú murované z tehál hr. 250 mm. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom 
s tenkovrstvou fasádnou omietkou. Strop je železobetónový s rovným podhľadom. Strecha je plochá 
s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Vyspádovaná je na jednu stranu a odvodnená pomocou 
žľabov a zvodov. Vnútorné omietky sú hladké. V umyvárni, WC a sprchách je keramický obklad stien. 
Dvere drevené dyhované, okná drevené s izolačnými dvojsklami. Podlaha v umyvárni, WC a sprchách 
je z keramickej dlažby, v šatni z lešteného betónu. Je tu rozvod svetelnej elektroinštalácie, studenej 
a teplej vody, odkanalizovanie. Vykurovanie je pomocou priamotopných elektrických vykurovacích 
telies konvektorov. Teplá voda sa pripravuje v dvoch elektrických zásobníkových ohrievačoch. Je tu 
jedna WC misa, päť spŕch a 5 ks umývadiel.  
Budova bola postavená v rovnakom období ako výrobná prevádzka 2, t.j. v roku 1972. V roku 2015 
bola vykonaná prestavba na priestory šatní, WC a umyvárni. Boli vykonané tieto práce: 
 nové priečky 
 nové podlahy 
 nové vnútorné omietky a obklady stien 
 rozvody vody, elektroinštalácie a odkanalizovania  
 osadenie 2 ks bojlerov 
 5 ks umývadiel, 1xWC misa a 5 ks spŕch  
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 nové okná a dvere 
 zateplenie fasády 
 
V roku 2016 bola pristavané zádverie. Murivo má celkovú hrúbku 28 cm, fasáda je ukončená lepidlom 
a výstužnou sieťou. Chýba fasádna omietka. Vnútorné omietky sú hladké, podlaha z keramickej dlažby, 
strop je obložený palubovkou.  
Vzhľadom na stavebno-technické vyhotovenie, vykonanú prestavbu a celkový stav uvažujem s celko-
vou životnosťou 80 rokov. Vzhľadom na vykonanú prestavbu použijem pri výpočte opotrebenia analy-
tickú metódu.   
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 801 21 budovy sociálnych a hygienických zariadení 
KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované 
 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
Pôvodná stavba z roku 1972 
 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

0,3*6,1*14,50 26,54 

Vrchná stavba  

3,7*6,1*14,5 327,27 

Obstavaný priestor pôvodnej stavby 353,81 

 
Prístavba z roku 2016 
 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

0,4*2,87*4,45 5,11 

Vrchná stavba  

3,7*2,87*4,45 47,25 

Obstavaný priestor prístavby 52,36 

 
Obstavaný priestor stavby celkom:    406,17 m3 
 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 Eur/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 
 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 6,10*14,50+2,87*4,45 101,22 Repr. 3,7 3,7 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (101,22) / 1 = 101,22 m2 
Priemerná výška podlaží:  (101,22 * 3,7) / (101,22) = 3,70 m 
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Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 101,22) = 1,1571 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3,7) = 0,8676 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. 

ksi 
Úprava po-

dielu cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 7,00 1,00 7,00 8,74 

2 Zvislé konštrukcie 22,00 1,00 22,00 27,45 

3 Stropy 12,00 1,00 12,00 14,98 

4 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 6,24 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,50 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,25 

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,00 0,60 3,60 4,49 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,00 3,00 3,75 

9 Vnútorné keramické obklady 3,00 1,00 3,00 3,75 

10 Schody 2,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 3,00 0,20 0,60 0,75 

12 Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 5,00 0,50 2,50 3,12 

14 Povrchy podláh 2,00 1,00 2,00 2,50 

15 Vykurovanie 4,00 0,10 0,40 0,50 

16 Elektroinštalácia 5,00 1,00 5,00 6,24 

17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 

18 Vnútorný vodovod 3,00 1,00 3,00 3,75 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 1,00 3,00 3,75 

20 Vnútorný plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 2,00 0,50 1,00 1,25 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 4,00 1,00 4,00 4,99 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 3,00 0,00 0,00 0,00 

 Spolu 100,00  80,10 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 80,10 / 100 = 0,8010 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [Eur/m3] 
 VH = 87,30 Eur/m3 * 2,476 * 0,8010 * 1,1571 * 0,8676 * 
0,939 * 1,00 
 VH = 163,2125 Eur/m3 
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TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia analytickou metódou 
 

Číslo Názov 
Cenový 

podiel [%] 
Opotrebenie 

[%] 
cpi*Oi/100 

1 Základy vrát. zemných prác 8,74 50,00 4,37 

2 Zvislé konštrukcie 27,45 50,00 13,73 

3 Stropy 14,98 50,00 7,49 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,24 50,00 3,12 

5 Krytina strechy 2,50 10,00 0,25 

6 Klampiarske konštrukcie 1,25 10,00 0,13 

7 Úpravy vnútorných povrchov 4,49 10,00 0,45 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,75 10,00 0,38 

9 Vnútorné keramické obklady 3,75 10,00 0,38 

10 Schody 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,75 7,50 0,06 

12 Vráta 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 3,12 7,50 0,23 

14 Povrchy podláh 2,50 5,00 0,13 

15 Vykurovanie 0,50 10,00 0,05 

16 Elektroinštalácia 6,24 5,00 0,31 

17 Bleskozvod 0,00 0,00 0,00 

18 Vnútorný vodovod 3,75 5,00 0,19 

19 Vnútorná kanalizácia 3,75 5,00 0,19 

20 Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 1,25 10,00 0,13 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 4,99 7,50 0,37 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 0,00 0,00 0,00 

 Opotrebenie   31,96% 

 Technický stav   68,04% 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 163,2125 Eur/m3 * 406,17 m3 66 292,02 

Technická hodnota 68,04 % z 66 292,02 Eur 45 105,09 

 

2.1.3 Kompresorovňa s.č. 1455 

Jedná sa o jednoduchú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Murivo je murované z tehál, strecha je 
dvojplášťová, plochá s krytinou z natavovaných asfaltových pásov, odvetraná na fasádu. Fasádne 
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omietky sú hladké. Vráta oceľové, okná drevené aj sklobetónové. Proti atmosférickým výbojom je bu-
dova chránená bleskozvodom. Predpokladám, že budova bola postavená spolu s výrobnou prevádzkou 
2 v roku 1972. Údržba je zanedbaná, opadáva fasádna omietka.  

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 812 22 budovy strojovní, komresorovní, výmeníkových staníc, redukčných staníc plynu 
KS: 2302 Stavby energetických zariadení 
 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

0,3*12,30*10,05 37,08 

Vrchná stavba  

12,30*10,05*5,5 679,88 

Zastrešenie  

0,3*12,3*10,05 37,08 

Obstavaný priestor stavby celkom 754,04 

 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 580 / 30,1260 = 85,64 Eur/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 
 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 12,30*10,05 123,62 Repr. 5,50 5,5 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (123,62) / 1 = 123,62 m2 
Priemerná výška podlaží:  (123,62 * 5,5) / (123,62) = 5,50 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 123,62) = 1,1141 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 5,5) = 0,6818 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. 

ksi 
Úprava po-

dielu cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 10,00 0,80 8,00 13,20 

2 Zvislé konštrukcie 23,00 0,80 18,40 30,36 

3 Stropy 12,00 1,00 12,00 19,80 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 0,50 3,00 4,95 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 3,30 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,65 
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7 Úpravy vnútorných povrchov 5,00 0,80 4,00 6,60 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,80 2,40 3,96 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Schody 3,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 3,00 0,00 0,00 0,00 

12 Vráta 1,00 0,50 0,50 0,83 

13 Okná 4,00 0,30 1,20 1,98 

14 Povrchy podláh 3,00 0,50 1,50 2,48 

15 Vykurovanie 2,00 0,00 0,00 0,00 

16 Elektroinštalácia 7,00 0,80 5,60 9,24 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,65 

18 Vnútorný vodovod 2,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 2,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vnútorný plynovod 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 1,00 0,00 0,00 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 3,00 0,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,00 0,00 0,00 

 Spolu 100,00  60,60 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 60,60 / 100 = 0,6060 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [Eur/m3] 
 VH = 85,64 Eur/m3 * 2,476 * 0,6060 * 1,1141 * 0,6818 * 
0,939 * 1,00 
 VH = 91,6530 Eur/m3 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Kompresorovňa s.č. 
1455 

1972 46 34 80 57,50 42,50 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 91,6530 Eur/m3 * 754,04 m3 69 110,03 

Technická hodnota 42,50 % z 69 110,03 Eur 29 371,76 
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2.1.4 PB stanica s.č. 1456 

Jedná sa o jednoduchú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Murivo je murované z tehál, strecha je 
plochá s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Fasádne omietky sú brizolitové, škrabané. Vráta 
oceľové, okná drevené aj sklobetónové. Proti atmosférickým výbojom je budova chránená bleskozvo-
dom. Predpokladám, že budova bola postavená spolu s výrobnou prevádzkou 2 v roku 1972. Údržba je 
zanedbaná, poškodená je prevažná časť okien. 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 812 27 budovy pre výrobu a plnenie technických plynov 
KS: 1251 Priemyselné budovy 
 
OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

0,3*6,3*9,8 18,52 

Vrchná stavba  

3,8*6,3*9,8 234,61 

Zastrešenie  

0,3*6,3*9,8 18,52 

Obstavaný priestor stavby celkom 271,65 

 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 580 / 30,1260 = 85,64 Eur/m3 
Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 
 
Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] Repr. Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 9,80*6,30 61,74 Repr. 3,80 3,8 

 
Priemerná zastavaná plocha:  (61,74) / 1 = 61,74 m2 
Priemerná výška podlaží:  (61,74 * 3,8) / (61,74) = 3,80 m 
 
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 61,74) = 1,3087 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3,8) = 0,8526 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. 

ksi 
Úprava po-

dielu cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 10,00 0,80 8,00 12,12 

2 Zvislé konštrukcie 23,00 0,80 18,40 27,89 

3 Stropy 12,00 1,00 12,00 18,18 
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4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 0,20 1,20 1,82 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 3,03 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,51 

7 Úpravy vnútorných povrchov 5,00 1,00 5,00 7,57 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,00 3,00 4,54 

9 Vnútorné keramické obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Schody 3,00 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 3,00 0,01 0,02 0,02 

12 Vráta 1,00 1,00 1,00 1,51 

13 Okná 4,00 1,00 4,00 6,06 

14 Povrchy podláh 3,00 0,80 2,40 3,64 

15 Vykurovanie 2,00 0,00 0,00 0,00 

16 Elektroinštalácia 7,00 1,00 7,00 10,60 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,51 

18 Vnútorný vodovod 2,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vnútorná kanalizácia 2,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vnútorný plynovod 0,00 1,00 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 1,00 0,00 0,00 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Hygienické zariadenia a WC 3,00 0,00 0,00 0,00 

24 Výťahy 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,00 0,00 0,00 

 Spolu 100,00  66,02 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 66,02 / 100 = 0,6602 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [Eur/m3] 
 VH = 85,64 Eur/m3 * 2,476 * 0,6602 * 1,3087 * 0,8526 * 
0,939 * 1,00 
 VH = 146,6742 Eur/m3 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

PB stanica s.č. 1456 1972 46 34 80 57,50 42,50 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 146,6742 Eur/m3 * 271,65 m3 39 844,05 

Technická hodnota 42,50 % z 39 844,05 Eur 16 933,72 
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2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Plot 

Plot sa nachádza na východnej strane výrobnej prevádzky, bol vyhotovený v roku 2016. Má 
oceľové stĺpiky zabetónované v zemi a výplň z drôteného poplastovaného pletiva v. 2,0 m. V plote sú 
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:    

   
okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo 
drevených 

61,00m 170 5,64 Eur/m 

 Spolu:   5,64 Eur/m 

3. Výplň plotu:    

   
zo strojového pletiva na oceľové alebo betó-
nové stĺpiky 

122,00m2 380 12,61 Eur/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovo-
vých profilov 

1 ks  7505 249,12 Eur/ks 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovo-
vých profilov 

1 ks  3890 129,12 Eur/ks 

 
Dĺžka plotu:    19+12+8+27-1-4 = 61,00 m 
Pohľadová plocha výplne:    61*2 = 122,00 m2 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Plot 2016 2 58 60 3,33 96,67 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 
(61,00m * 5,64 Eur/m + 122,00m2 * 12,61 Eur/m2 + 
1ks * 249,12 Eur/ks + 1ks * 129,12 Eur/ks) * 2,476 * 
1,00 

5 597,49 

Technická hodnota 96,67 % z 5 597,49 Eur 5 411,09 
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2.2.2 Spevnená plocha 

Jedná sa o plochu na parcelách č. 1429/115 a 1429/125, z monolitického betónu.  
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
 
Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 
Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu 
Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm 
 
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   260/30,1260 = 8,63 Eur/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   772 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,476 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

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

Spevnená plocha 1972 46 14 60 76,67 23,33 

 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [Eur] 

Východisková hodnota 772 m2 ZP * 8,63 Eur/m2 ZP * 2,476 * 1,00 16 496,00 

Technická hodnota 23,33 % z 16 496,00 Eur 3 848,52 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov 
Východisková hodnota 

[Eur] 
Technická hodnota 

[Eur] 

Nebytové budovy (haly)   

Výrobná prevádzka 2 2 067 399,73 878 644,89 

Objekt skaldu olejov s.č. 1483 66 292,02 45 105,09 

Kompresorovňa s.č. 1455 69 110,03 29 371,76 

PB stanica s.č. 1456 39 844,05 16 933,72 

Celkom za nebytové budovy (haly) 2 242 645,83 970 055,46 

Plot 5 597,49 5 411,09 

Spevnená plocha 16 496,00 3 848,52 

Celkom: 2 264 739,32 979 315,07 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:      
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Stará Ľubovňa, v okrajovej, priemy-
selnej zóne.  Mesto má 16 500 obyvateľov a nachádza sa na trase štátnej cesty Prešov – Poprad vo 
vzdialenosti 62 km od krajského mesta Prešov. Má autobusovú aj železničnú dopravu a mestskú hro-
madnú dopravu.  
Dopyt po nehnuteľnostiach je v meste  vyrovnaný s ponukou. Hlavnou stavbou je výrobná hala, ktorá 
je súčasťou pôvodného výrobného areálu. Má jedno nadzemné podlažie. Výrobná hala a sklad olejov sú 
v pomerne dobrom stave vyžadujúcom iba bežnú údržbu. Budova PB stanice a kompresorovne nie sú 
využívané a vyžadujú opravu. V okolí sa nachádzajú priemyselné objekty.  Príslušenstvo nehnuteľnosti 
nemá vplyv na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. V meste sú obmedzené pracovné možnosti obyva-
teľstva - miera nezamestnanosti v okrese k októbru 2018 bola 6,25 %. V mieste stavby je priemerná 
hustota obyvateľstva. Hala je orientovaná fasádami s oknami na východ a západ. Terén je rovinatý.  
Prístup je po asfaltových miestnych komunikáciách so zriadeným vecným bremenom práva vstupu, 
chôdze a prejazdu osobnými alebo nákladnými vozidlami cez parcely KNC  č. 1429/68, 1429/127, 
1429/128 a cez parcely vo vlastníctve mesta.  V mieste stavby sú dostupné verejné inžinierske siete 
v rozsahu elektrický prúd, vodovod, kanalizácia, zemný plyn. V meste je vybudovaná občianska vyba-
venosť na úrovni okresného mesta. V bezprostrednom okolí je bežný hluk. V lokalite nepredpokladám 
žiadne zmeny vo výstavbe. Pozemok neumožňuje rozšírenie stavby. Nehnuteľnosť nedosahuje žiaden 
výnos z prenájmu, avšak tento výnos je schopná prinášať. Podľa môjho názoru sa jedná o dobrú ne-
hnuteľnosť.        
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: Budova výrobnej prevádzky 2 je využívaná na priemyselnú vý-
robu, sklad olejov bol prestavaný na sociálne zariadenie pre zamestnancov, kompresorovňa a PB sta-
nica nie sú využívané.   
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: V liste vlastníctva  sú uvedené 
ťarchy – záložné práva v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Nie sú mi známe 
žiadne iné ťarchy alebo riziká, ktoré by mohli mať vplyv na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti.  
 

3.1 STAVBY  

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 

 
Pri stanovení všeobecnej hodnoty stavieb postupujem podľa metodiky ÚSI, vrátane váh jednotlivých 
faktorov ovplyvňujúcich všeobecnú hodnotu . Metodika ÚSI doporučuje pre priemyslové stavby orien-
tačný priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,3 až 0,4. Vzhľadom na veľkosť sídelné-
ho útvaru, charakter nehnuteľnosti, jej využiteľnosť, dopravné napojenie a technickú infraštruktúru 
uvažujem s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,38.   
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,38 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,380 + 0,760) 1,140 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,760 

III. trieda Priemerný koeficient 0,380 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,209 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,380 - 0,342) 0,038 
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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. 0,380 13 4,94 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 
obce 

    

 
časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji 
obce 

IV. 0,209 30 6,27 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     

 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údrž-
bu 

II. 0,760 8 6,08 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 
ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na 
okolie a bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a 
skladovanie 

III. 0,380 7 2,66 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     

 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,380 6 2,28 

6 Typ nehnuteľnosti     

 
priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s 
parkoviskom 

II. 0,760 10 7,60 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamest-
nanosti  

    

 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu 
dopravy, nezamestnanosť do 10 % 

II. 0,760 9 6,84 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     

 priemerná hustota obyvateľstva II. 0,760 6 4,56 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a 
čiastočne nevhodná 

III. 0,380 5 1,90 

10 Konfigurácia terénu     

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklo-
ne do 5% 

I. 1,140 6 6,84 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kana-
lizácia, telefón, spoločná anténa 

II. 0,760 7 5,32 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     

 železnica, autobus a miestna doprava II. 0,760 7 5,32 

13 
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obcho-
dy, služby, kultúra) 

    

 
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná 
škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná 
sieť obchodov a základné služby 

II. 0,760 10 7,60 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby     

 žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí V. 0,038 8 0,30 
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15 
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby 

    

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,760 9 6,84 

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

    

 bez zmeny III. 0,380 8 3,04 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     

 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,038 7 0,27 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     

 bežný prenájom nehnuteľností III. 0,380 4 1,52 

19 Názor znalca     

 dobrá nehnuteľnosť II. 0,760 20 15,20 

 Spolu   180 95,38 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 95,38/ 180 0,53 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 979 315,07 Eur * 0,530 519 036,99 Eur 

 

3.1.2 KOMBINOVANÁ METÓDA 

 
Vzhľadom na vek, konštrukčné riešenie a stav stavieb uvažujem s časovo obmedzenou dobou úžitko-
vosti v dĺžke 15 rokov.    
Základná úroková sadzba ECB je v súčasnosti 0,00%.  
Odporúčaná úroková miera bez zohľadnenia daňového zaťaženia u= i+r (i – základná úroková sadzba 
ECB, r – miera rizika) podľa ÚSI je pre budovy porovnateľného využitia (budovy pre výrobu) od 4,0 do 
6,0 %.  
Pre daný prípad vzhľadom na veľmi výhodnú polohu a charakter využitia  volím u = 5 %.  
Hodnotu daňového zaťaženia odvodím následovne: 
Ak k= i+r+d, potom úroková miera k = (i+r) * (100/100-DZ), kde DZ je daňové zaťaženie v % (v súčas-
nosti 22%). Z toho vyplýva:  k = (i+r) *(100/(100-DZ) = 5*(100/(100-DZ)= 6,41 % 
Hodnotu daňového zaťaženia „d“ odvodím zo vzťahu k= i+r+d, t.j. d=k-i-r = 1,41 % 
Stavby nie sú prenajímané, avšak je predpoklad ich prenájmu, preto pri stanovení nájmu vychádzam 
z bežných nájmov v porovnateľných stavbách v danej lokalite. Na internete v súčasnosti nie sú žiadne 
ponuky, preto vychádza z vlastného šetrenia a poznatkov z praxe, podľa ktorých sa nájom 
za priemyselné stavby v regióne pohybuje od 12,00 Eur/m2/rok do 20,00 Eur/m2/rok. Pre výpočet 
výnosovej hodnoty uvažujem s priemernou hodnotou vo výške 16,00  Eur/m2/rok. Za priestory v bu-
dovách kompresorovne a PB stanice uvažujem s nájmom 10,- Eur/m2/rok a za priestory skaldu olejov 
(sociálna budova) 20,- Eur/m2/rok. Pretože nájmom sa uvažuje za podlahovú plochu, pre tento účel ju 
stanovím percentuálnym podielom o zastavanej plochy vo výške 90 % pre halu a 80 % pre budovy.   
Daň z nehnuteľnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Ľubovňa č. 41, bod e) je 1,493 
Eur za 1 m2 zastavanej plochy.  
Zastavaná plocha všetkých budov je: 
35,80*97,30+8,08*5,00+14,5*6,1+2,87*4,45+12,30*10,05+6,30*9,80 = 3810,32 m2 

Daň z nehnuteľností - stavieb:3810,32*1,493=5688,81 Eur 
Poistenie nehnuteľnosti určujem na základe bežne používaných sadzieb  vo výške 0,09 % z východis-
kovej hodnoty budovy.  
  



Znalecký posudok č. 147/2018   

 

22 

 

 

Pri určení nákladov vychádzam z predpokladu, že nájomca si sám hradí všetky prevádzkové náklady 
(vodné, stočné, plyn, elektrická energia, odvoz smetia, revízie). 
Náklady na údržbu a správne náklady určujem odhadom.  
Podiel pozemku na výnose určujem ako odpočet vo forme nájomného za pozemok, teda akoby bol po-
zemok  cudzí. Nájomné uvažujem vo výške cca 10 % zo všeobecnej hodnoty pozemku. 
Odhad straty vzhľadom na charakter stavby a tiež situáciu na trhu stanovujem odhadom na 15% 
z hrubého výnosu, s prihliadnutím na to charakter stavieb a ich polohu.  

3.1.2.1 VÝNOSOVÁ HODNOTA 

 
Hrubý výnos 
 

Názov Výpočet MJ Počet MJ MJ 
Nájomné 

[Eur/MJ/rok] 
Nájomné spolu 

[Eur/rok] 

Výrobná pre-
vádzka 2 

(35,80*97,30+8,08*5,00)*0,
9 

3 171,37 m2 16,00 50 741,92 

Sklad olejov  (6,1*14,5+2,87*4,45)*0,8 80,98 m2 20,00 1 619,60 

Kompresorovňa 12,30*10,05*0,80 98,89 m2 10,00 988,90 

PB stanica 9,80*6,30*,8 493,92 m2 10,00 4 939,20 

Hrubý výnos 
spolu: 

    58 289,62 

 
Podiel pozemku na dosahovaní výnosu 
 

Názov Výpočet  Spolu [Eur/rok] 

Podiel pozemku na výnose 10% z 58 289,62 5 828,96 

 
Hrubý výnos stavby:  58 289,62 -  5 828,96 =  52 460,66 Eur/rok 
 
Náklady 
 

Názov vynaloženého nákladu Výpočet Náklad [Eur/rok] 

Prevádzkové náklady   

daň z nehnuteľností 5688,81  5 688,81 

vecné poistenie a poistenie zákon-
nej zodpovednosti 

0,09 % z 2 264 739,32 2 038,27 

Náklady na údržbu   

údržba stavieb 0,50 % z (2 264 739,32 * 1,2) 13 588,44 

Správne náklady   

prenajímanie 2,00 % z  52 460,66 1 049,21 

Náklady spolu:  22 364,73 

 
Odhad straty 
 

Názov Výpočet  Spolu [Eur/rok] 

Odhad straty 15% z 52 460,66 7 869,10 
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Disponibilný výnos 
 

Hrubý výnos stavby 
[Eur/rok] 

Náklady [Eur/rok] Odhad straty [Eur/rok] 
Odčerpateľný zdroj 

[Eur/rok] 

52 460,66 22 364,73 7 869,10 22 226,83 

 
Výpočet výnosovej hodnoty  
 
Doba úžitkovosti:  15 r. 
Základná úroková sadzba ECB:  i =  0,00 %/rok 
Miera rizika:  r = 5,00 %/rok 
Zaťaženie daňou z príjmu:  d = 1,41 %/rok 
Úroková miera:  u = 0,00 + 5,00 + 1,41 = 6,41 %/rok 
Kapitalizačný úrokomer:  k = 6,41 / 100 = 0,0641 
 
Likvidačná hodnota 
 

Názov Výpočet Spolu [Eur] 

VŠH metódou poloh.difer.  519 036,99 

Likvidačné náklady:   

Náklady spojené s prevodom 2,00 % z 519 036,99 Eur 10 380,74 

Likvidačná hodnota:    508 656,25 

 
Výnosová hodnota 

HV = OZ * 
(1 + k)n - 1

(1 + k)n * k
 + 

HL

(1 + k)n 

 

HV = 22 226,83 * 
(1 + 0,0641)15 - 1

(1 + 0,0641)15 * 0,0641
 + 

508 656,25

(1 + 0,0641)15 

 
HV = 210 205,20 + 200 303,13 = 410 508,33 Eur 
 

3.1.2.2 KOMBINÁCIA TECHNICKEJ A VÝNOSOVEJ HODNOTY 

 
Technická hodnota stavieb (TH):  979 315,07 Eur 
Výnosová hodnota (HV):  410 508,33 Eur  
 
Určenie váh podľa ÚSI: 
Rozdiel: 
 

R = 
TH - HV

HV  * 100 = 
 979 315,07 -  410 508,33

 410 508,33  * 100 =   138,56% 

 
Váha technickej hodnoty: b = 1 
Váha výnosovej hodnoty: a = 11 
 
Všeobecná hodnota vypočítaná kombinovanou metódou:  
 

VŠHs =  
a * HV + b * TH

a + b  
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VŠHs =  
(11 * 410 508,33) + (1 * 979 315,07)

11 + 1  = 457 908,89 Eur 

 

3.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY 

 

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb Hodnota [Eur] 

Metóda polohovej diferenciácie 519 036,99 

Kombinovaná metóda 457 908,89 

 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 
VŠH stavieb = 519 036,99 Eur 
 
 

3.2. POZEMKY  

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

Pozemok pozostáva z ôsmych parciel. Na parcele č. 1429/7 stojí budova kompresorovne, na parcele č. 
1429/8 stojí budova PB stanice, na parcele č. 1429/31 stojí hala výrobnej prevádzky 2, na parcele č. 
1429/40 stojí objekt skladu olejov, parcely č. 1429/115 a 1429/125 slúžia ako manipulačná, komuni-
kačná plocha a parkovisko. Parcela č. 1429/123 tvorí plochu priľahlú k budovám kompresorovne a PB 
stanice. Na parcele č. 1429/119 sa nachádza nakladacia rampa pri hale výrobnej prevádzky.   
Všetky údaje potrebné pre určenie všeobecnej hodnoty pozemku sú uvedené v kapitole II.3.a. tohto 
znaleckého posudku.  
  

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu vý-
mera [m2] 

Podiel 
Výmera 

[m2] 

1429/7 zastavané plochy a nádvoria 124 124,00 1/1 124,00 

1429/8 zastavané plochy a nádvoria 62 62,00 1/1 62,00 

1429/31 zastavané plochy a nádvoria 3487 3487,00 1/1 3487,00 

1429/40 zastavané plochy a nádvoria 88 88,00 1/1 88,00 

1429/115 zastavané plochy a nádvoria 347 347,00 1/1 347,00 

1429/119 zastavané plochy a nádvoria 164 164,00 1/1 164,00 

1429/123 zastavané plochy a nádvoria 758 758,00 1/1 758,00 

1429/125 zastavané plochy a nádvoria 438 438,00 1/1 438,00 

Spolu výmera       5 468,00 

 
Obec:     Stará Ľubovňa 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 Eur/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

4. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny 
miest nad 50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v 
dosahu miest nad 50 000 obyvateľov, prednostné oblasti vilo-
vých alebo rodinných domov v centre i mimo centra mesta, ob-

1,00 
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lasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách turistického ru-
chu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 
obyvateľov 

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, zdravotníc-
tvo, šport so štandardným vybavením 

1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej 
dopravy 

1,00 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

4. výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a 
sklady (priemyselná poloha), plochy určené pre verejné doprav-
né a technické vybavenie 

1,00 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozem-
ku 

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

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh 
možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 

1,50 

kR 
koeficient redukujú-

cich faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 1,30 * 
1,50 * 1,00 

1,9500 

Jednotková hodnota pozemku 
VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 Eur/m2 * 
1,9500 

19,42 Eur/m2 

Všeobecná hodnota pozemku 
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 5 468,00 m2 * 
19,42 Eur/m2 

106 188,56 Eur 

 
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti 

[Eur] 

parcela č. 1429/7 124,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 2 408,08 

parcela č. 1429/8 62,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 1 204,04 

parcela č. 1429/31 3 487,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 67 717,54 

parcela č. 1429/40 88,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 1 708,96 

parcela č. 1429/115 347,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 6 738,74 

parcela č. 1429/119 164,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 3 184,88 

parcela č. 1429/123 758,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 14 720,36 

parcela č. 1429/125 438,00 m2 * 19,42 Eur/m2 * 1 / 1 8 505,96 

Spolu  106 188,56 
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4. Stanovenie všeobecnej hodnoty závad  
 

V zmysle §12 ods. 1 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov:  
„Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a 
upraví príslušným spôsobom odhad ceny.“  
Objednávateľ znaleckého posudku v objednávke neuviedol žiadne závady, ktoré v dôsledku prechodu 
vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a pre ktoré by bolo potrebné upraviť príslušným spôsobom 
stanovenie všeobecnej hodnoty a ani v dodaných podkladoch  a na základe obhliadky som nezistil ta-
kéto závady.  
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III.  ZÁVER 

1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [Eur] 

Stavby  

Nebytové budovy (haly)  

Výrobná prevádzka 2 s.č. 1474 465 681,79 

Objekt skladu olejov s.č. 1483 23 905,70 

Kompresorovňa s.č. 1455 15 567,03 

PB stanica s.č. 1456 8 974,87 

Spolu za nebytové budovy (haly) 514 129,40 

Plot 2 867,88 

Spevnená plocha 2 039,72 

Spolu stavby 519 036,99 

Pozemky  

 LV 9651 - parc. č. 1429/7 (124  m2) 2 408,08 

 LV 9651 - parc. č. 1429/8 (62  m2) 1 204,04 

 LV 9651 - parc. č. 1429/31 (3 487  m2) 67 717,54 

 LV 9651 - parc. č. 1429/40 (88  m2) 1 708,96 

 LV 9651 - parc. č. 1429/115 (347  m2) 6 738,74 

 LV 9651 - parc. č. 1429/119 (164  m2) 3 184,88 

 LV 9651 - parc. č. 1429/123 (758  m2) 14 720,36 

 LV 9651 - parc. č. 1429/125 (438  m2) 8 505,96 

Spolu pozemky (5 468,00 m2) 106 188,56 

Všeobecná hodnota celkom 625 225,55 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 625 000,00 

 
Slovom: Šesťstodvadsaťpäťtisíc Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove   dňa 12.02.2018        Ing. Milan Gardoš 
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IV.    PRÍLOHY 
 
1. Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku č. PDS-133/1-2018 - PR zo dňa 19.11.2018 
2. Výzva na umožnenie vykonania obhliadky súdnym znalcom vypracovaná Profesionálnou dražob-

nou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice  dňa 19.11.2018 č. PDS-133/2-2018 MŠ– 
3. Výpis z katastra nehnuteľnosti - výpis z listu vlastníctva č.  9651, vytvorený cez katastrálny portál    
4. Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál    
5. Mapa širších vzťahov – poloha nehnuteľností v meste 
6. Mapa širších vzťahov – poloha v lokalite  
7. Detailný letecký snímok  
8. Čestné prehlásenie vydané Skrutkáreň-Exim a.s. Továrenská 7, Stará Ľubovňa dňa 21.02.2005  
9. Výrobná prevádzka 2 s.č. 1474 – pôdorys 
10. Výrobná prevádzka 2 s.č. 1474 – priečny rez, rez rampou   
11. Výrobná prevádzka 2 s.č. 1474 – pôdorys vstavby  
12. Objekt skladu olejov s.č. 1483 – pôdorys 
13. Objekt skladu olejov s.č. 1483 – priečny rez  
14. Kompresorovňa s.č. 1455 – pôdorys, rez   
15. PB stanica s.č. 1456 – pôdorys, rez 
16. Fotografie 
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Mapa širších vzťahov – poloha nehnuteľnosti v meste 
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Mapa širších vzťahov – poloha nehnuteľnosti v lokalite 
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Detailný letecký snímok  
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Výrobná prevádza s.č. 1474 – priečny rez 
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Objekt sklad olejov s.č. 1483 – priečny rez 
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Kompresorovňa s.č. 1455 
 

Pôdorys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priečny rez 
 
 
 
 
 

                                                            
 
                 

         

 
  

5,5
0 

  
  

 

 

 

12,30 

10,
05 



Znalecký posudok č. 147/2018   

 

45 

 

 

PB stanica s.č. 1456 
 

Pôdorys 
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V.   ZNALECKÁ  DOLOŽKA: 
 
  Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a pre-
kladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo a 
odvetvia Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910865. 

Znalecký úkon je v denníku zapísaný pod číslom 147/2018. 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 

 
 
 
  ------------------ 
  podpis znalca 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


