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I. ÚVOD 
 
 
1. Úloha znalca :   
Podľa objednávky č. PDS-064/8-2019/-SJ zo dňa 29.07.2019 stanovenie všeobecnej hodnoty  bytu č. 10 na 2. 
poschodí v bytovom dome  s. č. 658 a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  1346/84  zapísaných na LV č. 2201 v katastrálnom území 
Medzilaborce, mesto Medzilaborce , okres Medzilaborce . 
 
2. Účel znaleckého posudku :    
Výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby  . 

 
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný ( rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu) :  
Posudok je vypracovaný ku dňu 26.08.2019 - deň miestnej obhliadky a zamerania nehnuteľnosti. 

 
4. Dátum , ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:   26.08.2019 

 
5. Podklady na vypracovanie  posudku :      
    
a) Podklady dodané zadávateľom : 
• Vypracovanie znaleckého posudku - objednávka č. PDS-064/8-2019/-SJ zo dňa 29.07.2019 
• Výzva na umožnenie vykonania ohodnotenia predmetu dražby č. PDS-064/7-2019-SJ zo dňa 

29.07.2019 
 
b) Podklady získané znalcom :  
• Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 2201 - čiastočný , zo dňa 2.09.2019 

vyhotovený Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom, obj. č. K1-84/2019  
• Informatívna kópia z mapy na parcelu č. 1346/84  zo dňa 14.08.2019 vytvorená cez katastrálny portál  
• Potvrdenie mesta Medzilaborce č. 7103/2014 zo dňa 2.12.2014 
• Zamerania a nákres skutkového stavu nehnuteľností  
• Fotodokumentácia nehnuteľností 

 
6. Použité právne predpisy a literatúra:  
6.1  Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov  
6.2    Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 

382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

6.3 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty. 

6.4  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách 
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 

6.5 Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. 

6.6 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku, v znení neskorších zmien a 
doplnkov 

6.7 Vyhláška  Štatistického úradu  Slovenskej republiky  č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva  Štatistická 
klasifikácia stavieb  

6.8 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

6.9 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov  
6.10 STN 73 43 01 - Budovy na bývanie 
6.11   Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2008 o regulácií cien nájmu bytov 
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 

 
a)  Definície pojmov 
 
• Všeobecná hodnota (VŠH) - Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a 

stavieb, ktorá  je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by 
tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj 
predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je 
ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou 
z pridanej hodnoty. 

 
• Východisková hodnota stavieb (VH) -  Východisková hodnota 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 zodpovedajúcu výške opotrebovania. 
 
b)  Definície použitých postupov 
 
• Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb -  Na stanovenie východiskovej hodnoty sú 

použité rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 
stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických 
údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2019. 

 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou / analytickou metódou. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb  
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 
• Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor 

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 porovnávaných 
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 obdobia alebo 
kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným 
predajom), 

• Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej 
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 súbor 

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

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

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

 
 
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  Na znalca neboli vznesené žiadne osobitné požiadavky.   
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II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy: 
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č.3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej 
hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline . 
 
Všeobecnú  hodnotu stavieb v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. stanovíme nasledovnými metódami: 
· porovnávacou metódou 
· kombinovanou metódou ( použije sa pri stavbách , ktoré sú  schopné dosahovať výnos formou prenájmu ) 
· výnosovou metódou ( použije sa pri pozemkoch , ktoré sú schopné dosahovať výnos) 
· metóda polohovej diferenciácie. 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie. Výpočet všeobecnej hodnoty 
porovnávaním nie je možné vykonať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady 
pre porovnávanie. Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť bez 
možnosti dosahovania výnosu . Výpočet východiskovej a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle citovanej 
vyhlášky a jej prílohy. Východisková hodnota je vypočítaná ako súčin podlahovej plochy, rozpočtovým 
ukazovateľom  9800 bodov/m2 a stanovenými koeficientmi  . Pri výpočte východiskovej hodnoty je použitý 
index cien stavebných prác na precenenie rozpočtov z II Q/2019.  Indexy vývoja cien v stavebníctve sú 
prevzaté z internetovej stránky www.usi.sk .  
 
Metóda polohovej diferenciácie 
Metóda vychádza zo základného vzťahu:  
VŠHS = TH * kPD  [€], 
kde: TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 
 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou  

    a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 
 
Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. 
Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh 
nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité priemerné 
koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je hodnotením viacerých 
polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu 
polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri objektivizácii má 
každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  

 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Všeobecnú hodnotu pozemkov je možné stanoviť  porovnávacou metódou , výnosovou metódou alebo 
metódou polohovej diferenciácie. Vzhľadom k tomu že nie sú k dispozícií dôveryhodné a preukázateľné 
podklady už zrealizovaných prevodov v danom mieste a pozemok nie je schopný dosahovať výnos , všeobecnú 
hodnotu pozemkov stanovím metódou polohovej diferenciácie.  

 
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 
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b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
 
Vlastnícke a evidenčné údaje sú prevzaté z výpisu z katastra nehnuteľností, čiastočný výpis z listu vlastníctva 
číslo 2201  zo dňa  2.09.2019 , ktorý bol vyhotovený Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom, 
obj. č. K1-84/2019  
 
 
Časť A : Majetková podstata 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Parcelné číslo          Výmera /m2/                Druh pozemku                                             Spôsob            Umiestnenie 
                                                                                                                                                            využ.p.             pozemku   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
         1346/84                      356                          Zastavané plochy a nádvoria                          15                       1           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Legenda:                                                     
                                                              
Kód spôsobu využívania pozemku                              
15- pozemok , na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
 
Kód umiestnenia pozemku 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce       

 
Stavby 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Súpisné číslo            na parcele číslo             Druh stavby         Popis stavby                          Umiest. stavby    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      658                              1346/84                              9                 Bytový dom                                    1                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Legenda:  
Kód druhu stavby                         9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby               1- Stavby postavené na zemskom povrchu 

 
Byty a nebytové priestory 

 
Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BYT 
Vchod: 2                                   2. p.                                                Byt č. :  10 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  :    4054/84384 
 
Účastník právneho vzťahu:  Vlastník 
 
28  Čatlošová Jolana r. Hlavácsová, Čopská 87/4, Čierna nad Tisou, PSČ 076 43, SR                     
       Spoluvlastnícky  podiel 1/1 
 
Titul nadobudnutia :  V-276/06 zo dňa 24.10.2006, darovacia zmluva zo dňa 28.9.2006 

Z 409/11 osvedčenie 13D 50/2010, Dnot 39/2010 zo dňa 15.8.2011 
 
Poznámka 
X-57/06 rozhodnutie zo dňa 3.1.2007 
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov, Cintorínska 658, 068 
01 Medzilaborce, IČO: 37944487 na nehnuteľnosi byt č.10, 2.posch., vchod 2 bytového domu č.s. 658 a parc.č. 
1346/84 evidované na LV 2201 pod B 28 Čatlošová Jolana v podiele priestoru 4054/84384 na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach byt.domu a pozemku, zo dňa 25.04.2019 - P 26/2019 - 249/19 
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou s r.o., Masarykova 21, 
040 01 Košice , IČO: 36 583 936 na nehnuteľnosi byt č.10, 2.posch., vchod 2 bytového domu č.s. 658 a parc.č. 
1346/84 evidované na LV 2201 pod B 28 Čatlošová Jolana v podiele priestoru 4054/84384 na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach byt.domu a pozemku, zo dňa 5.06.2019 - P 32/2019 - 254/19 V-276/06 zo 
dňa 24.10.2006, darovacia zmluva zo    
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Časť  C.  Ťarchy:  
Por. č.   
28 V-276/06 záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov 
 
28 P 22/11 exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 599/10-54 

vydaný Súdnym exekútorom Mgr.Drahomír Kriváň, Ex.úrad so sídlom Ružová dolina č.6. Bratislava v 
prospech Profidebt Slovakia na nehnuteľnosti evidované na LV 2201 pod B28 Čatlošová Jolana, 
rod.Hlavácsová v podiele 1/2, č.s.658, KN 1346/84, byt č.10, 2 poschodie, vchod 2 a podiel na spoločných 
častiach, zariadeniach a pozemku 4054/84384 zo dňa 11.1.2011 

 
28 Z 386/11 upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 

Or0193/08 vydaná súdnym exekútorom JUDr.Petrom Molnárom, Ex.úradom Košice so sídlom 
Kupeckého 29 Košice v prospech Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, Bratislava, IČO- 35697270 na 
nehnuteľnosti evidované na LV 2201 pod B28 Čatlošová Jolana, rod.Hlavácsová v podiele 1/2, č.s.658, KN 
1346/84, byt č.10, 2 poschodie, vchod 2 a podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku 
4054/84384 zo dňa 9.8.2011 

 
28 Z-567/11, Exekučný príkaz, príkaz na vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na 

nehnuteľnostiach Ex Or0193/08 vydaný Ex.úradom Košice, súd.exekútor JUDr.Peter Molnár, Kupeckého 
29, 040 01 Košice v prospech Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35697270 
na nehnuteľnosi byt č.10, 2.posch., vchod 2 bytového domu č.s. 658 a parc.č. 1346/84 evidované na LV 
2201 pod B 28 Čatlošová Jolana  

 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka  spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa  26.08.2019 . Zameranie a fotodokumentácia 
bytu č. 10 a bytového domu s.č. 658 bola  vykonaná dňa 26.08.2019  .  Byt č. 10 v bytovom dome s.č. 658 sa 
podľa listu vlastníctva nachádza na 2. poschodí ( podľa STN 73 43 01 -  Budovy na bývanie je byt na druhom 
nadzemnom podlaží) vo vchode č. 2 . Bytový dom s.č. 658 je na ul. Cintorínska  v Medzilaborciach . Prístup k 
bytovému domu je z miestnej  komunikácie  .    
 
d) Technická dokumentácia :  
(porovnanie súladu technickej dokumentácie so zisteným skutočným stavom )            
Pri miestnom šetrení a zameraní predmetnej nehnuteľnosti vlastník nehnuteľnosti nepredložil projektovú 
dokumentáciu . Skutkový stav nehnuteľnosti zameraný pri obhliadke nehnuteľností je zakreslený a tvorí 
prílohu znaleckého posudku.  Bytový dom s.č. 658 bol daný do užívania v roku 1981 je udržiavaný v dobrom 
stavebno-technickom stave,  životnosť bytového domu č.s. 658 stanovujem na 90 rokov .  
 
e) Údaje katastra nehnuteľností : 
(porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľnosti  so zisteným skutočným stavom ) 
Porovnaním poskytnutých resp. znalcom získaných popisných a geodetických údajov z katastra nehnuteľnosti 
doložených k vypracovaniu znaleckého posudku so zisteným skutočným stavom  pri miestnom šetrení  neboli 
zistené rozpory.  
• Byt č.  10 je zapísaný na liste vlastníctva č. 2201 
• Bytový dom s. č.  658  je zakreslený v katastrálnej mape a nachádza sa na parcele  č.  1346/84  v 

katastrálnom území Medzilaborce  
• Pozemok parcela č. 1346/84  je  zapísaný na liste vlastníctva č. 2201  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia :   
   
 Pozemky:    
• parcela č.  1346/84 , zastavané plochy a nádvoria k.ú.  Medzilaborce   
 
Stavby: 
• Byt č.  10 na 2. poschodí , vchod č. 2 v bytovom dome č.s. 658 v k.ú. Medzilaborce 
 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia : Neboli 

zistené. 
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2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTY 

2.1.1 Byt č. 10  na 2. poschodí v bytovom dome s.č. 658,  ul. Cintorínska  v 
Medzilaborciach 

 
POPIS 
Byt č. 10 v bytovom dome s. č. 658 , na ulici Cintorínskej v Medzilaborciach  . 
   
Stavebno - technický popis bytového domu:  
Bytový dom sa nachádza v obytnej časti na sídlisku Vrch ul. Cintorínska v Medzilaborciach. Obytný dom má tri 
vchody so štyrmi nadzemnými podlažiami . Bytový dom je napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, 
plynovod  a NN rozvod . Nosná zvislá konštrukcia je montovaná z  betónových plošných dielcov  s panelovým 
obvodovým plášťom v roku 1981 . Strecha plochá so živičnou krytinou. Na prvom nadzemnom podlaží  sú 
pivnice, kočikáreň  a sušiarne . Vo vstupe do bytového domu sú  vstupné plastové dvere a poštové schránky.  
Na chodbe je keramická dlažba . Bytový dom nemá výťah. Stavba je udržiavaná vo veľmi  dobrom stavebno-
technickom stave.  Životnosť stavby stanovujem na 90 rokov. 
 
Popis bytu č. 10 
Byt   pozostáva z jednej izby , obytnej kuchyne a  príslušenstva bytu. Príslušenstvo bytu tvorí: chodba, kúpeľňa 
, špajza a pivnica v prvom nadzemnom podlaží, ktorá sa započítava do celkovej podlahovej plochy bytu . Byt s 
pôvodným typovým vybavením, vnútorné vybavenie poškodené v zlom technickom stave. Okná drevené 
zdvojené dvere plné dyhované  , podlahy  miestnosti z PVC časť chýbajúca, časť chodby má keramickú  dlažbu. 
Byt má ústredné vykurovanie s oceľovými radiátormi . Teplá voda je z centrálneho zdroja mimo bytového 
domu. Elektroinštalácia svetelná a poistkovými automatmi  umiestnenými na spoločnej chodbe. Bytové jadro 
pôvodné z umakartu.  Vodovodné batérie obyčajné .  Vybavenie kúpeľne : vanička , umývadlo a  splachovací 
záchod . Vybavenie kuchyne - plynový sporák , smaltovaný drez a spodná časť kuchynskej linky . Celková 
výmera bytu bola vzatá zo skutočne nameraných hodnôt bytu a je  41,52 m2.   
 
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu:  
   
- Spoločnými časťami domu sú: strecha, základy domu, chodby, obvodné a nosné múry, priečelia, vchody,  
schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
- Spoločnými zariadeniami domu sú: sušiareň, práčovňa, kočíkareň, spoločný televízny rozvod, bleskozvody, 
vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo 
domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený. 
 
Byt:                   Byt č. 10 
Adresa bytu:  Medzilaborce, ul.  Cintorínska č.s. 658 
Kategória bytu:  byt I. kategórie 
 
 
Byt I. kategórie podľa prílohy k Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2008 o regulácií 
cien nájmu bytov v ktorých : 
a)  je  ústredné (diaľkové) vykurovanie a  úplné alebo čiastočné základné príslušenstvo, 
b) sú všetky obytné miestnosti vykurované elektrickým alebo plynovým etážovým kúrením obsluhovaným  z 
jedného miesta v byte a v ktorom je úplné alebo čiastočné základné príslušenstvo. 
Základným príslušenstvom je  kúpeľňa alebo kúpeľňový alebo sprchovací kút  a splachovací záchod. Základné 
príslušenstvo   sa považuje za  súčasť  bytu, i keď je umiestnené v dome mimo bytu, ale užíva ho len nájomca 
bytu . 
 
 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 
JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami  panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
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PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m2] 

obytná kuchyňa          3,72*4,66+0,75*2,23 19,01 

Izba                                 2,26*4,66 10,53 

Špajza                             0,73 * 1,09 0,80 

Kúpeľňa                         1,21 * 1,75+0,86*1,08 3,05 

Chodba                           2,41*1,73+1,16*0,86 5,17 

Pivnica                            1,70*1,74 2,96 

Vypočítaná podlahová plocha 41,52 

 
 
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 
Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 
Koeficient konštrukcie:  kK = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,554 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
Počet izieb: 2 
 
 
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov Cenový podiel 
RU [%] cpi 

Koef. štand. ksi 
Úprava podielu 

cpi * ksi 

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 5,43 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 19,56 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 8,69 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 3,26 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 5,43 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,17 

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

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 3,26 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 2,17 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 0,50 0,25 0,27 

11 Dvere 0,50 1,00 0,50 0,54 

12 Okná 5,00 1,00 5,00 5,43 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,54 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,72 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 2,17 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,09 

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

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 2,17 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,09 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,17 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 0,90 3,60 3,91 

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

24 Dvere 2,00 0,60 1,20 1,30 
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25 Povrchy podláh 2,50 0,50 1,25 1,36 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,72 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 3,26 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,09 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,09 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,54 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 2,17 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 0,80 1,60 1,74 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 0,80 3,20 3,48 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 0,80 3,20 3,48 

35 Ostatné 2,50 0,90 2,25 2,44 

 Spolu 100,00  92,05 100,00 

 
Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 92,05 / 100 = 0,9205 
Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2 ] 
 VH = 325,30 €/m2 * 2,554 * 1,037 * 0,9205 * 1,00 
 VH = 793,06 €/m2 
 
TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Byt č. 10  na 2. poschodí 
v bytovom dome s.č. 
658,  ul. Cintorínska  v 
Medzilaborciach 

1981 38 52 90 42,22 57,78 

 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 793,06 €/m2 * 41,52m2 32 927,85 

Technická hodnota 57,78% z 32 927,85 € 19 025,71 

 
 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:          
Predmetná nehnuteľnosť byt č. 10 sa nachádza v bytovom dome  č.s. 658 v zastavanom území mesta 
Medzilaborce na sídlisku Vrch .   Bytový dom má štyri nadzemné podlažia . Prístup k bytovému domu je z 
miestnej komunikácie ul. Cintorínska . Pri dome sú vybudované parkovacie miesta. Dom je napojený na 
verejnú NN rozvodnú sieť , vodovod, kanalizáciu ,plyn a káblovú televíziu.  Dopravné spojenie do centra 
mesta  pešo do 10 min. Polohu  stavby pre účely  bývania hodnotím , ako  veľmi vhodnú , bez rušivých 
vplyvov.    
   
b) Analýza využitia nehnuteľností:  
Ide o 1,5  izbový  byt č. 10  v bytovom dome č. s. 658 na ul. Cintorínskej  . Svojim dispozičným riešením, 
veľkosťou podlahovej plochy , ako aj účelom, pre ktorý bol povolený je určený pre celoročné bývanie . Iné 
využitie v danej lokalite je možné vylúčiť.  Byt je dlhodobo neužívaný v zlom technickom stave. 
   
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
Na nehnuteľnosti  sú evidované ťarchy viď. LV  . V danej lokalite neboli   zistené riziká  , ktoré by vplývali na 
využívanie nehnuteľnosti na predpokladaný účel.   
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3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  BYTY 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
 
Priemerný koeficient predajnosti pre mesto Medzilaborce  je 0,4 - 0,5 ( USI ŽU - Metodika výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľnosti a stavieb r. 2001). Pre danú nehnuteľnosť stanovujem koeficient predajnosti 0,4 . Trh s 
nehnuteľnosťami v danej lokalite - dopyt v porovnaní s ponukou je nižší  . Miera nezamestnanosti je do 15 % .  
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území  mesta Medzilaborce  s cca 6 100  obyvateľmi. Časť obce na  
bývanie vhodná na ul.  Cintorínskej  , sídlisko Vrch.  Súčasný technický stav bytového domu  je dobrý  - 
nevyžaduje si opravy iba bežnú údržbu. Bytový dom s 6  bytmi v jednom vchode , bytový dom má tri vchody a 
18 bytov .  Byt č. 10 je s pôvodným typovým vybavením v zlom technickom stave . Orientácia obytných 
miestností je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná.  Byt je na druhom nadzemnom podlaží v strednej sekcii. 
Pozemok rovinatý. Inžinierske siete sú vodovod, plynovod a rozvod NN, kanalizácia a káblová televízia . 
Doprava v okolí nehnuteľnosti je autobusová a železničná  do 10 min. Les do 1000 m. Občianska vybavenosť v 
meste- mestský úrad, banka, základné a stredné školy, poliklinika, kultúrne zariadenie, obchody.  V 
bezprostrednom okolí stavby je bežný  hluk  a prašnosť  . Nehnuteľnosť bez možnosti prenájmu.   
 
 
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 Trieda kPDI 
Váha 

vI 
Výsledok 

kPDI*vI 
1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku     

 dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,165 10 1,65 

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

 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 0,300 30 9,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,300 7 2,10 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb II. 0,600 5 3,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 
práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre 
bicykle IV. 0,165 6 0,99 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 byt vyžadujúci rozsiahlu rekonštrukciu V. 0,030 10 0,30 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti      

 
obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť 
do 15 % III. 0,300 8 2,40 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 
48 bytov III. 0,300 6 1,80 
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9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a 
čiastočne nevhodná III. 0,300 5 1,50 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v krajnej sekcii na 2-6 NP II. 0,600 9 5,40 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 10 bytov II. 0,600 7 4,20 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 
železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 
minút II. 0,600 7 4,20 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 
pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná 
sieť obchodov a základné služby II. 0,600 6 3,60 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového 
domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,165 4 0,66 

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

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,600 5 3,00 

16 Názor znalca     

 priemerný byt III. 0,300 20 6,00 

 Spolu   145 49,80 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 49,8/ 145 0,343 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 19 025,71 € * 0,343 6 525,82 € 

 
 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
Všeobecnú hodnotu pozemkov je možné stanoviť  porovnávacou metódou alebo metódou polohovej 
diferenciácie. Vzhľadom k tomu že nie sú k dispozícií dôveryhodné a preukázateľné podklady už 
zrealizovaných prevodov v danom mieste , všeobecnú hodnotu pozemkov stanovím metódou polohovej 
diferenciácie.  
 

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
 
POPIS 
 
    
Pozemok parcela č. 1346/84 je vedený ako zastavané plochy a nádvoria v  zastavanom území mesta 
Medzilaborce. Východisková hodnota pozemku je stanovená na 9,96 EUR /m2 z dôvodu, že v meste 
Medzilaborce je sídlo okresného úradu . Pozemok sa nachádza v obytnej časti na sídlisku Vrch. Pozemok 
parcela č. 1346/84  je zastavaný bytovým domom č.s. 658 s časom pri jazde vlastným autom do centra do 10 
minút. Inžinierske siete sú  plynovod , rozvod NN, vodovod , kanalizácia a káblová televízia .  Pozemok nie je 
možné využiť na iný účel . 
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Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera 

podielu [m2] 
1346/84 zastavané plochy a nádvoria 356 356,00 4054/84384 17,10 

 
 
Obec:     Medzilaborce 
 
Východisková hodnota:  VHMJ = 9,96 €/m2 

 
 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov  0,90 

kV 
koeficient intenzity využitia 5. - bytové domy na bývanie so štandardným vybavením, 1,00 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 
3. pozemky v mestách bez možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy 0,90 

kF 
koeficient funkčného 

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

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy 
verejných sietí) 1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU  
 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,00 * 0,90 * 1,00 * 1,30 * 1,00 * 1,00 1,0530 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 1,0530 10,49 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku v celosti VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 356,00 m2 * 10,49 €/m2 3 734,44 € 

Všeobecná hodnota podielu pozemku VŠH = Podiel * VŠHPOZ = 4054/84384 * 3 734,44 
€ 179,41 € 

 
 



Znalecký posudok č. 38/2019                                                                                                                                   strana č.  13 

III. ZÁVER 

1. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 
 
Podľa objednávky č. PDS-064/8-2019/-SJ zo dňa 29.07.2019 stanovenie všeobecnej hodnoty  bytu č. 10 na 2. 
poschodí v bytovom dome  s. č. 658 a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  1346/84  zapísaných na LV č. 2201 v katastrálnom území 
Medzilaborce, mesto Medzilaborce , okres Medzilaborce  za účelom výkonu záložného práva formou 
dobrovoľnej dražby . 
 
 
Po zvážení jednotlivých možností som zvolil metódu výpočtu polohovou diferenciáciou z dôvodu, že v čase 
ohodnotenia neboli známe žiadne relevantné doklady o troch porovnateľných nehnuteľností v danom mieste 
a čase a stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné použiť 
kombinovanú metódu . Znalecký posudok je vypracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a vyhláškou č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva 
zákon č. 382/2004 Z.z. . Všeobecnú hodnotu nehnuteľností som vypočítal podľa Metodiky výpočtu všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností a stavieb, vypracovanú Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a 
programovým vybavením firmy KROS spol. s r.o., verzia HYPO 16.72 hyp. Stanovená všeobecná hodnota 
majetku metódou polohovej diferenciácie je znaleckým odhadom ceny majetku ku dňu ohodnotenia, 
dosiahnuteľná v bežnom obchodnom styku v danom mieste a čase. 
 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota [€] 

Stavby   
Byt č. 10  na 2. poschodí v bytovom dome s.č. 658,  ul. Cintorínska  
v Medzilaborciach 1/1 6 525,82 

Pozemky   

 Spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 1346/84 -  (17,1  m2) 4054/84384 179,41 

Všeobecná hodnota celkom  6 705,23 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene  6 700,00 
 
Slovom: Šesťtisícsedemsto Eur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Medzilaborciach   dňa 2.9.2019 Ing. Anton Sabo  
                                                                                                                                                                                                znalec 
 
 



Znalecký posudok č. 38/2019                                                                                                                                   strana č.  14 

IV. PRÍLOHY 
 
 
• Vypracovanie znaleckého posudku - objednávka č. PDS-064/8-2019/-SJ zo dňa 29.07.2019 
• Výzva na umožnenie vykonania ohodnotenia predmetu dražby č. PDS-064/7-2019-SJ zo dňa 

29.07.2019 
• Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 2201 - čiastočný , zo dňa 2.09.2019 

vyhotovený Okresným úradom Medzilaborce, katastrálnym odborom, obj. č. K1-84/2019  
• Informatívna kópia z mapy na parcelu č. 1346/84  zo dňa 14.08.2019 vytvorená cez katastrálny portál  
• Potvrdenie mesta Medzilaborce č. 7103/2014 zo dňa 2.12.2014 
• Nákres bytu č. 10,  zakreslený znalcom 
• Fotodokumentácia bytového domu s.č. 658 
• Fotodokumentácia bytu č. 10 - vnútorné vybavenie  
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
  
 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý  
vedie  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  v odbore stavebníctvo  a odvetví odhad hodnoty  
nehnuteľností, pod evidenčným číslom 913011. 
Znalecký posudok  je zapísaný v denníku pod  číslom 38/2019 . 
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
 
 
 
                                                                                                                           Podpis znalca: 
 
  
 
 


