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I. ÚVOD 

 
1. Úloha znalca: 

Podľa objednávky zo dňa 12.02.2020 je znaleckou úlohou stanoviť všeobecnú hodnotu stavby  
č.s. 840 a stavby č.s. 2677 s príslušenstvom a pozemkami - parc. CKN č. 3402/18, 3402/22  
v k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš.   
 

2. Účel znaleckého posudku: 
Výkon dobrovoľnej dražby. 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: 09.03.2020. 

      (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu) 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 27.03.2020. 

 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 

a) Podklady dodané zadávateľom: 

Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, Sp.zn.: PDS-013/02-2020-PR od zadávateľa 
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Košice zo dňa 12.02.2020 
Výzva pre obchodnú spoločnosť Agrochemický podnik, s.r.o. v konkurze, Veľký Krtíš IČO: 31 575 170,  
za účelom umožnenia vykonania ohodnotenia predmetu dražby súdnym znalcom, ako aj obhliadky predmetu 
dražby zo dňa 12.02.2020 
Špecifikácia nehnuteľných zložiek majetku spoločnosti Agrochemický podnik, s.r.o. Veľký Krtíš určený  
k hodnoteniu k 30.09.2008 
Pôdorysy a rezy časti ohodnocovaných nehnuteľností 

 

b) Podklady získané znalcom: 

Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 616 a 2950 k.ú. Veľký Krtíš zo dňa 27.03.2020, 

vytvorený cez katastrálny portál 

Informatívna kópia z katastrálnej mapy na pozemky parc. CKN č. 3402/18, 3402/22 a 3403/4 k.ú. Veľký Krtíš 

zo dňa 27.03.2020, vytvorená cez katastrálny portál 

Zameranie a nákres skutkového stavu 

Fotodokumentácia 

Údaje z internetu www.reality.sk; www.topreality.sk; wwwtrh.sk; www.nehnuteľnosti.sk; www.nbs.sk; 

www.upsvar.sk 

 

6. Použité právne predpisy a literatúra: 

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

• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení. 

• Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

• Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

• Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) 

• Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných 
objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie 
podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov). 

• Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 

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

file:///C:/HYPO_NET/Posudky/www.reality.sk
file:///C:/HYPO_NET/Posudky/www.topreality.sk
file:///C:/HYPO_NET/Posudky/www.nehnuteľnosti.sk
file:///C:/HYPO_NET/Posudky/www.nbs.sk
file:///C:/HYPO_NET/Posudky/www.upsvar.sk
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• STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
 

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 4. štvrťrok 
2019. 
 
Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou 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: 

Neboli vznesené.       
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II. POSUDOK 

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.  
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej 
hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby 
bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená  
z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby. 
 
 
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).  
 
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 
výnosová hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia ako technická hodnota stavieb, spravidla 
platí: a = b = 1.  V ostatných prípadoch platí: a > b. 
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHS = M . VŠHMJ   [€] 
 
kde 
M   - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 

[€]
ba

TH.bHV.a
VŠH S

+

+
=
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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.  
Hlavné faktory porovnávania:  
 
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.). 
 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo 
kupujúceho a pod).   
 
 
Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej 
hodnoty nie je možné, pretože pozemky nie sú schopné dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, 
aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z 
dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typu pozemkov. 
 
 
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 
 
Metóda porovnávania 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových alebo realizovaných 
kúpnopredajných cien v danej lokalite. Základný metodický postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou 
porovnávania je podľa vzťahu:  
 
VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [€] 
 
kde 
M   - výmera hodnoteného pozemku v m2, 
VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku v €/m2. 
 
Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 
pozemkov a ohodnocovaného pozemku. 
 
Hlavné faktory porovnávania:  

1) ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 

2) polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 

3) fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; kvalita pôdy a 

kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných 
kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych 
okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo 
kupujúceho a pod).   
 
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo 
neobmedzeného obdobia podľa vzťahu 
 

      
[€]

k

OZ
VŠH POZ =
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kde 
 
OZ  –  odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný pri riadnom hospodárení 

formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je možné v odôvodnených 
prípadoch použiť disponibilný výnos z poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel 
hrubého výnosu a nákladov [€/rok],  

k  –  úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. Úroková miera 
zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu. 

 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 616 v k.ú. Veľký Krtíš.  
V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne 
 
A. Majetková podstata: 
Parcely registra "C" 
parc.č. 3402/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17.761 m2 
parc.č. 3402/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2 v k.ú. Veľký Krtíš 
 
Stavby 
Budova č.s. 840 na parc.č. 3403/4 
Kancelárske priestory č.s. 2677 na parc.č. 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš 
 
B. Vlastníci: 
1 Agrochemický podnik, s.r.o., Lučenecká, Veľký Krtíš, PSČ 990 01, SR; spoluvlastnícky podiel 1/1 
 
C. Ťarchy: 
Záložné právo v prospech: Československá obchodná banka,a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 
Bratislava, 
IČO: 36 854 140 zriadené zmluvou č. 3758/10/08667 zo dňa 6.10.2010 - V 1337/2010 zo dňa 29.10.2010 - 
1155/10 
Predkupné právo na základe zmluvy o zriadení predkupného práva v prospech Duslo, a.s., Administratívna 
budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 - V 1382/2010 zo dňa 7.12.2010 - 1307/10/ CKN parc.č.: 
3402/4, 3402/9, 3402/18, 3502/2, súpisné číslo 1049 na CKN 3402/9, s.č. 1125 na CKN 3402/4 / - Z 2860/14 
- 647/15 - Z 875/16 - vz 572/16 
Záložné právo v prospech: Československá obchodná banka,a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 
Bratislava, IČO: 36 854 140 zriadené zmluvou č. 6105/11/08667 zo dňa 4.8.2011 - V 1095/2011 vklad zo 
dňa 7.9.2011 - 927/11 /CKN parc.č.: 3398/2, 3399/2, 3400, 3402/18, 3403/7, 3403/8, 3403/9, 3403/10, 
3403/11, 3502/2, s.č. 840 na parc.reg. CKN č. 3403 / - Z 2860/14 - 647/15 - Z 875/16 - vz 572/16 - 539/2019 
Dňa 27.08.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosť č. EX 746/2013-64 zo dňa 23.8.2013 - Z 2106/13 - vz 865/13 (ExÚBrezová pod 
Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík) Vecné bremeno v prospech FREUS s.r.o., IČO : 47 067 977, Lučenská 1053, 
990 01 Veľký Krtíš spočívajúce v práve vstupu , prechodu pešo a prejazdu / osobným, úžitkovým motorovým 
vozidlom alebo dopravným alebo prepravným prostriedkom / neobmedzene cez pozemky parc. č. CKN 
3402/18, parc. č. CKN 3402/20 - V 1807/13 zo dňa 11.12.2013 - 1201/2013 
Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené 
Rozhodnutím č. 9600503/5/56821/2014/LaZu zo dňa 08.01.2014, Z- 141/2014 - vz 445/18 
Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené 
Rozhodnutím č. 9600503/5/1078504/2014/HubM zo dňa 21.03.2014, Z- 1023/2014 - vz 452/18 
Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené 
Rozhodnutím č. 9600503/5/1077712/2014/HubM zo dňa 21.03.2014, Z- 1024/2014 - vz 454/18 
Dňa 21.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť  
č. EX 1051/2014-6 zo dňa 27.05.2014 - oprávnený Dôvera zdrav.poisť., Z-1405/2014 - vz 461/18  
( Exú Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD.) 
Dňa 21.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť  
č. EX 7460/2014-6 zo dňa 27.05.2014 - oprávnený Dôvera zdrav.poisť., Z-1406/2014 - vz 465/18 ( Exú 
Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD.) 
Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené 
Rozhodnutím č. 9600503/5/4164890/2014/HubM zo dňa 10.09.2014, Z-2217/2014 - vz 468/18 
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Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosť č. EX 204/2015-20 zo dňa 17.09.2015 -opr. Slov.poz.fond, Z-2049/2014 - vz 475/18 
(Exú Veľký Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová) 
Dňa 22.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosť č. EX 604/2013-17 zo dňa 29.02.2016-opr. Mesto V.Krtíš, Z-567/2016 - vz 483/18 
(Exú Veľký Krtíš, JUDr.Iveta Tóthová) 
Dňa 23.05.2018 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosť č. EX 7409/15-21 zo dňa 18.05.2016-opr. Orange Slovensko, Z-1195/2016 - vz 
484/18 (Exú Vráble, JUDr. Anetta Demešová) - zmena súdneho exekútora na JUDr. Rudolfa Krutého, PhD. 
v prospech exekúcie č. EX 54372/18, R-128/2019 - vz 619/19 
Záložné právo v prospech Daňového úradu B.Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené 
Rozhodnutím č. 100333796/2017 zo dňa 13.03.2015, Z-574/2017 - vz 487/18 
 
Iné údaje: 
Bez zápisu. 
 
c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 09.03.2020. Zameranie vykonané dňa 
09.03.2020. Fotodokumentácia vyhotovená dňa 09.03.2020. 
 
d) Technická dokumentácia: 
Zadávateľom nebola poskytnutá projektová dokumentácia stavby. Skutkový stav bol zistený meraním  
a nákres tvorí prílohu znaleckého posudku. Zadávateľom nebola poskytnutá stavebná dokumentácia stavby. 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom. 
Neboli zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra. 
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby: 
Budova č.s. 840 na parc.č. 3403/4 
Kancelárske priestory č.s. 2677 na parc.č. 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš 
Pozemky: 
parc.č. 3402/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17.761 m2 
parc.č. 3402/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2 v k.ú. Veľký Krtíš 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Parcela číslo 3403/4 na ktorej leží budova súp.č.840 v k.ú. Veľký Krtíš z dôvodu že táto parcela nepatrí 
vlastníkovi budovy. 
 
 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4 

 

POPIS STAVBY 

 
Jedná sa objekt zapísaný na Liste vlastníctva ako Budova súpisné číslo 840. Z konštrukčného hľadiska sa 
jedná o montovaný železobetónový skelet, ktorý má jedno podzemné podlažie ktoré je vybudované iba 
v časti objektu, prízemie a 3 poschodia. Budova je postavená vo svahovitom teréne takže podzemné 
podlažie je v jeho časti postavené na úrovni upraveného terénu. Budova súpisné číslo 840 sa nachádza  
na parcele, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy. 
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Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z časti, ktorá bola využívaná na sociálne a kancelárske účely 
a z časti v ktorej bola jedáleň. Obe časti sú prepojené vstupnou častou objektu v ktorej sa nachádza vstup 
do objektu z prednej aj zo zadnej časti objektu. 
 
Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako montované stĺpy. Stropy sú riešené ako montované panelové, 
obvodový plášť je vyhotovený z tvárnic. Nosnou konštrukciou sú taktiež preklady na ktorých sú uložené 
stropné panely. Celý objekt je v zlom technickom stave a je v súčasnosti užívania neschopný. Objekt má 
zničené rozvody vody ako aj elektrické rozvody, ale aj rozvody kúrenia. Kanalizačné odpady sú poškodené.  
 
Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby, podlahy na chodbách sú vyhotovené 
z PVC. Rozvod elektrickej energie bol istený poistkovými automatmi. Vykurovanie v podzemnom podlaží 
bolo registrami a kanalizačné odpady boli vyhotovené ako kameninové. Vnútorné opravy stien sú omietkami 
vonkajšie úpravy stien sú brizolitové. Schodisko má povrch vyhotovený z PVC. V objekte sa nachádza 
osobný výťah. Okná na schodiskách sú oceľové jednoduché, okná na kanceláriách sú v časti drevené 
zdvojené a v často oceľové zdvojené. Vnútorné dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní.  
Na prízemí na chodbách je podlaha vyhotovená z keramickej dlažby, v kanceláriách boli podlahy z PVC ale 
sú silne poškodené, v niektorých miestnostiach až zničené. V časti kancelárií sú osadené oceľové rebrové 
radiátory v časti kancelárií boli zdemontované a odvezené. Rozvod elektrickej energie bol vyhotovený 220 V, 
ale v časti objektu bol vyhotovený aj rozvod 380V. Strešná krytina nad vrátnicou a jedálňou je z asfaltových 
natavovaných pásov. Objekt má vyhotovený bleskozvod. V objekte bol vyhotovený rozvod požiarnej vody, 
hydranty sú však kompletne odstránené. Odvodnenie strechy je vnútornými kanalizačnými odpadmi. 
Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania strechy, zľaby a zvody nie sú vyhotovené. 
 
Z dispozičného hľadiska v podzemnom podlaží sa nachádzali prevažne skladové miestnosti ale aj malá 
umyvárka pre pracovníkov, táto je však zničená. Nachádzajú sa v nej keramické obklady stien, najmä 
v sprchách a na mieste na ktorom sa kedysi nachádzal umývací zľab.  
 
Na prízemí sa nachádzajú kancelárie a sociálne zriadenie, zariaďovacie predmety boli zdemontované.  
V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické obklady stien do výšky cca 1,80m. Podlahy 
v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby. V bývalej jedálni je podlaha vyhotovená ako 
mramorová. Na oknách a na presklených stenách sú osadené vertikálne žalúzie. Na prízemí sa nachádza 
10 kancelárií. Rozvádzače elektrickej energie boli úplne zničené. 
 
Na 1.poschodí sa nachádza schodisko, sociálne zariadenia a 7 kancelárií (reprezentatívne podlažie). 
Na 2.poschodí je 9 kancelárií, sociálne zariadenia a schodisko (reprezentatívne podlažie). 
Na 3.poschodí sa nachádza schodisko na strechu, sociálne zariadenia a 9 kancelárií (reprezentatívne 
podlažie). 
Najvyššie podlažie (nereprezentatívne) slúžilo ako strojovňa výťahu. 
 
V niektorých kanceláriách sú podlahy vyhotovené ako plávajúce laminátové ale sú zničené. Taktiež sa v nich 
nachádza zreteľné poškodenie omietok od zatopenia objektu dažďom čo nasvedčuje poškodeniu strechy. 
časť kancelárií má silne zaplesnené steny. 
 
Ohodnocovaný objekt bol postavený podľa dostupných údajov približne v roku 1990. Jeho životnosť 
vzhľadom na nevykonávanú údržbu a zlý technický stav stanovujem na 60 rokov. Vzhľadom na skutočnosť 
že sa jedná o poškodený objekt priraďujem jednotlivým jeho konštrukciám odhadované % ich poškodenia. 
 
 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 801 61 budovy administratívne (správne ) 

KS: 1220 Budovy pre administratívu 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

7591,13/100%*4% 303,65 
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Spodná stavba  

(25,6*13,1+0,7*7,0)*3,3 1 122,86 

Vrchná stavba  

(25,6*13,1+0,7*7,0-0,5*1,88)*3,3+5,3*7,4*3,3+18,6*12,7*4,0 2 194,06 

(25,6*13,1+25,6*1,0+25,6*1,0-7,0*0,3-1,88*0,5*2ks)*9,9 3 787,54 

Zastrešenie  

(25,6*13,1+0,7*7,0-0,5*1,88)*0,6+5,3*7,4*0,6+18,6*12,7*0,6 368,86 

Ostatné  

Strojovňa výťahu 6,50*6,25 *2,9 117,81 

Obstavaný priestor stavby celkom 7 894,78 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m3 

Koeficient konštrukcie:  kK = 0,993 (montovaná z dielcov betónových tyčových) 

 
 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu: 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] 
Repr

. 
Výpočet výšky (h) h [m] 

Podzemné  1 25,6*13,1+0,7*7,0 340,26 Repr. 3,3 3,3 

Nadzemné  1 
25,6*13,1+0,7*7,0-
0,5*1,88+5,3*7,4+18,6*12,7 

614,76 Repr. 2196/614,76 
3,572

1 

Nadzemné  2 
25,6*13,1+25,6*1,0+25,6*1,0-
7,0*0,3-1,88*0,5*2ks 

382,58 Repr. 3,3 3,3 

Nadzemné  3 
25,6*13,1+25,6*1,0+25,6*1,0-
7,0*0,3-1,88*0,5*2ks 

382,58 Repr. 3,3 3,3 

Nadzemné  4 
25,6*13,1+25,6*1,0+25,6*1,0-
7,0*0,3-1,88*0,5*2ks 

382,58 Repr. 3,3 3,3 

Nadzemné  5 6,50*6,25 40,63    2,6 2,6 

 

Priemerná zastavaná plocha:  (340,26 + 614,76 + 382,58 + 382,58 + 382,58) / 5 = 420,55 m2 

 

Priemerná výška podlaží:  (340,26 * 3,3 + 614,76 * 3,5721 + 382,58 * 3,3 + 382,58 * 3,3 + 

382,58 * 3,3 + 40,63 * 2,6) / (340,26 + 614,76 + 382,58 + 382,58 + 382,58 + 40,63) = 3,36 m 
 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 420,55) = 0,9771 

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3,36) = 0,9250 

 

Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia poškodeného objektu: 
 

Číslo Názov 

Cenový 

podiel RU 

[%] cpi 

Koef. 

štand. 

ksi 

Úprava 

podielu 

cpi * ksi 

Cenový 

podiel 

hodnotenej 

stavby [%] 

Poškod. 

[%] 

Výsledný 

podiel 

prvku na 

poškod. 

[%] 

Cenový 

podiel 

hodnotenej 

poškodenej 

stavby [%] 

 
Konštrukcie 

podľa RU 
       

1 
Základy vrát. 
zemných prác 

8,00 1,00 8,00 8,59 0 0,00 14,95 

2 
Zvislé 
konštrukcie 

17,00 1,00 17,00 18,27 5 0,91 30,23 
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3 Stropy 9,00 1,00 9,00 9,67 10 0,97 15,15 

4 
Zastrešenie bez 
krytiny 

7,00 1,00 7,00 7,52 10 0,75 11,78 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,15 100 2,15 0,00 

6 
Klampiarske 
konštrukcie 

1,00 1,00 1,00 1,07 70 0,75 0,56 

7 
Úpravy 
vnútorných 
povrchov 

7,00 1,00 7,00 7,52 40 3,01 7,85 

8 
Úpravy 
vonkajších 
povrchov 

3,00 0,80 2,40 2,58 20 0,52 3,59 

9 
Vnútorné 
keramické 
obklady 

2,00 1,00 2,00 2,15 30 0,65 2,62 

10 Schody 3,00 1,00 3,00 3,22 0 0,00 5,61 

11 Dvere 3,00 0,80 2,40 2,58 100 2,58 0,00 

12 Vráta 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

13 Okná 5,00 1,00 5,00 5,37 30 1,61 6,54 

14 Povrchy podláh 3,00 1,00 3,00 3,22 80 2,58 1,12 

15 Vykurovanie 4,00 1,00 4,00 4,30 100 4,30 0,00 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 6,44 100 6,44 0,00 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,07 100 1,07 0,00 

18 
Vnútorný 
vodovod 

3,00 1,00 3,00 3,22 100 3,22 0,00 

19 
Vnútorná 
kanalizácia 

3,00 1,00 3,00 3,22 100 3,22 0,00 

20 
Vnútorný 
plynovod 

1,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 2,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

22 
Vybavenie 
kuchýň 

0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

23 
Hygienické 
zariadenia a WC 

3,00 0,50 1,50 1,61 100 1,61 0,00 

24 Výťahy 1,00 1,00 1,00 1,07 100 1,07 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,80 4,80 5,16 100 5,16 0,00 

 Spolu 100,00  93,10 100,00  42,57 100,00 

 

Poškodenosť stavby:  42,57 % 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 93,10 / 100 = 0,9310 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,581 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 

 VH = 93,01 €/m3 * 2,581 * 0,9310 * 0,9771 * 0,9250 * 0,993 *  
 1,00 
 VH = 200,5845 €/m3 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 

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

Budova súp. č. 840 na 
parc. č. 3403/4 

1990 30 30 60 50,00 50,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
nepoškodenej stavby 

200,5845 €/m3 * 7894,78 m3 1 583 570,50 

Poškodenosť  -42,57 % z 1 583 570,50 -674 125,96 

Východisková hodnota 
poškodenej stavby 

   909 444,54 

Technická hodnota 50,00 % z 909 444,54 € 454 722,27 

 

2.1.2 Budova súp. č. 2677 na parc. č. 3402/22 

 

POPIS STAVBY 

 
Predmetom hodnotenia je prízemný objekt zapísaný na Liste vlastníctva Kancelárske priestory súpisné číslo 
2677 postavený na parcele číslo 3402/22. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o budovu postavenú ako 
železobetónový montovaný skelet. Budova je postavená na pozemku par. č. 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš. 
 
Ohodnocovaný objekt sa nachádza na južnej strane areálu Agrochemického podniku s.r.o. Veľký Krtíš. 
Stavba je prístupná z asfaltových spevnených plôch cez parcely číslo 3402/20, 3402/21 a 2433/2 a nie je 
napojená na žiadne inžinierske siete aj keď napojenie na ne je možné. Budova bola v čase obhliadky 
užívania neschopná.  
 
Jedná sa o krajnú časť objektu ktorý má dve nadzemné podlažia, nosný systém je skeletový s výplňovým 
murivom z ktorého je realizovaný obvodový plášť aj priečky. Stropy sú prefabrikované s rovným 
sadrokartónovým podhľadom na prízemí, na poschodí je časť stropov riešená so sadrokartónovým stropným 
podhľadom a časť stropov je zo stropných panelov tvaru obráteného "U" bez vyhotoveného podhľadu. Časť 
stropných podhľadov na poschodí je silne poškodená. Objekt je v zlom technickom stave a je užívania 
neschopný. Rozvody vody, kanalizácie ako aj rozvod elektrickej energie a kúrenia sú poškodené a bude ich 
potrebné nanovo vyhotoviť. 
 
Z dispozičného hľadiska má budova na prízemí kancelárske priestory, 2x WC v ktorých sú vyhotovené 
keramické obklady stien, podlahy sú v nich vyhotovené z keramickej dlažby. Schodisko vedúce  
na poschodie je dvojramenné s nášlapnými vrstvami taktiež z keramickej dlažby. Okná boli zrealizované ako 
plastové ale vo veľkej časti objektu boli zložené okenné krídla a osadené sú len okenné rámy. Podlahy  
na poschodí sú v prevažnej časti podlažia vyhotovené z keramickej dlažby a v časti nie sú zrealizované ale 
je tam iba železobetónový strop. Obvodový plášť je murovaný o hrúbke 40 cm, vnútorné nosné murivo má 
hrúbku 30 cm a priečky sú murované. Rozvod vody bol vyhotovený z plastových rúr. Na poschodí je  
v niektorých miestnostiach silné zatečenie čo svedčí o poškodenej strešnej krytine. Dvere sú len v časti 
objektu a sú osadené do oceľových zárubní. Strešná konštrukcia je vyhotovená z prefabrikovaných 
železobetónových strešných panelov tvaru U, strešná krytina je vyhotovená z asfaltových natavovaných 
pásov. Objekt má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov 
sú vyhotovené vápennými dvojvrstvovými omietkami, vonkajšie úpravy povrchov sú 
vyhotovené vápenocementovými omietkami, z prednej strany bol objekt zateplený okrem realizácie 
povrchovej úpravy. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania atík a vyhotovený je aj bleskozvod. 
O jeho funkčnosti však mám pochybnosti. Vykurovacie telesá v objekte boli zdemontované. Základy 
ohodnocovaného objektu sú monolitické s vyhotovenou vodorovnou izoláciou proti vode a vlhkosti ktorá je 
však poškodená. 
 
Podľa evidencie v HIM (viď príloha) bola stavba s ktorou tvorí ohodnocovaný objekt jeden konštrukčný celok 
užívaná od roku 1990. Z tohoto dôvodu aj ohodnocovanému objektu stanovujem začiatok životnosti na rok 
1990. Životnosť stavby stanovujem odborným odhadom na 60 rokov a jej opotrebenie vypočítam lineárnou 
metódou. Vzhľadom na skutočnosť že sa jedná o poškodený objekt priraďujem jednotlivým jeho 
konštrukciám odhadované % ich poškodenia. Medzi závady objektu patrí aj to že prístup k nemu je možný 
iba cez pozemky iného vlastníka a majiteľ ohodnocovaného objektu nemá zriadené vecné bremeno ani iný 
právny nárok ktorý by ho oprávňoval k prístupu ku svojmu objektu. 
 



Strana 12 

ZATRIEDENIE STAVBY 

 

JKSO: 801 61 budovy administratívne (správne ) 

KS: 1220 Budovy pre administratívu 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

1588,87/100%*4% 63,55 

Spodná stavba  

((19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65)*0,15 39,07 

Vrchná stavba  

((19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65)*5,80 1 510,73 

Zastrešenie  

((19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65)*0,15 39,07 

Obstavaný priestor stavby celkom 1 652,42 

 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m3 

Koeficient konštrukcie:  kK = 0,993 (montovaná z dielcov betónových tyčových) 

 
 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu: 
 

Podlažie Číslo Výpočet ZP ZP [m2] 
Repr

. 
Výpočet výšky (h) h [m] 

Nadzemné  1 (19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65 260,47 Repr. 2,7 2,7 

Nadzemné  2 (19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65 260,47 Repr. 3,7 3,7 

 

Priemerná zastavaná plocha:  (260,47 + 260,47) / 2 = 260,47 m2 

Priemerná výška podlaží:  (260,47 * 2,7 + 260,47 * 3,7) / (260,47 + 260,47) = 3,20 m 

 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 260,47) = 1,0121 

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563 

 
 

Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia poškodeného objektu: 
 

Číslo Názov 

Cenový 

podiel RU 

[%] cpi 

Koef. 

štand. 

ksi 

Úprava 

podielu 

cpi * ksi 

Cenový 

podiel 

hodnotenej 

stavby [%] 

Poškod. 

[%] 

Výsledný 

podiel 

prvku na 

poškod. 

[%] 

Cenový 

podiel 

hodnotenej 

poškodenej 

stavby [%] 

 
Konštrukcie 

podľa RU 
       

1 
Základy vrát. 
zemných prác 

8,00 1,00 8,00 10,84 10 1,08 14,47 

2 
Zvislé 
konštrukcie 

17,00 0,80 13,60 18,40 10 1,84 24,58 

3 Stropy 9,00 1,00 9,00 12,20 5 0,61 17,19 
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4 
Zastrešenie bez 
krytiny 

7,00 1,00 7,00 9,49 5 0,47 13,37 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,71 80 2,17 0,80 

6 
Klampiarske 
konštrukcie 

1,00 0,50 0,50 0,68 0 0,00 1,01 

7 
Úpravy 
vnútorných 
povrchov 

7,00 0,80 5,60 7,59 10 0,76 10,13 

8 
Úpravy 
vonkajších 
povrchov 

3,00 0,80 2,40 3,25 50 1,63 2,41 

9 
Vnútorné 
keramické 
obklady 

2,00 0,20 0,40 0,54 10 0,05 0,72 

10 Schody 3,00 1,00 3,00 4,07 0 0,00 6,04 

11 Dvere 3,00 0,20 0,60 0,81 90 0,73 0,12 

12 Vráta 0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

13 Okná 5,00 1,00 5,00 6,78 90 6,10 1,01 

14 Povrchy podláh 3,00 0,70 2,10 2,85 20 0,57 3,38 

15 Vykurovanie 4,00 1,00 4,00 5,42 100 5,42 0,00 

16 Elektroinštalácia 6,00 1,00 6,00 8,13 100 8,13 0,00 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,36 100 1,36 0,00 

18 
Vnútorný 
vodovod 

3,00 0,30 0,90 1,22 50 0,61 0,90 

19 
Vnútorná 
kanalizácia 

3,00 0,30 0,90 1,22 20 0,24 1,45 

20 
Vnútorný 
plynovod 

1,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

21 Ohrev teplej vody 2,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

22 
Vybavenie 
kuchýň 

0,00 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

23 
Hygienické 
zariadenia a WC 

3,00 0,20 0,60 0,81 100 0,81 0,00 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,20 1,20 1,63 0 0,00 2,42 

 Spolu 100,00  73,80 100,00  32,58 100,00 

 

Poškodenosť stavby:  32,58 % 

  

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 73,80 / 100 = 0,7380 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,581 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 

 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM [€/m3] 

 VH = 93,01 €/m3 * 2,581 * 0,7380 * 1,0121 * 0,9563 * 0,993 *  
 1,00 
 VH = 170,2711 €/m3 

TECHNICKÝ STAV 

 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov 
Začiatok 

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

Budova súp. č. 2677 na 
parc. č. 3402/22 

1990 30 30 60 50,00 50,00 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
nepoškodenej stavby 

170,2711 €/m3 * 1652,42 m3 281 359,37 

Poškodenosť  -32,58 % z 281 359,37 -91 666,88 

Východisková hodnota 
poškodenej stavby 

   189 692,49 

Technická hodnota 50,00 % z 189 692,49 € 94 846,25 

 

2.2 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

Bytové a nebytové budovy (haly)   

Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4 909 444,54 454 722,27 

Budova súp. č. 2677 na parc. č. 3402/22 189 692,49 94 846,25 

Celkom za Bytové a nebytové budovy (haly) 1 099 137,03 549 568,52 

Celkom: 1 099 137,03 549 568,52 

 
 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľností:         
Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú na východnom okraji okresného mesta Veľký Krtíš na 
Lučeneckej ulici v areály bývalého Agrochemického podniku. Jedná sa o samostatne stojacu budovu 
súpisné číslo 840 a budovu súpisné číslo 2677 ktorá je pristavaná k susednej budove. Dopravné spojenie je 
autobusovou dopravou. V okolí areálu je občianska aj individuálna bytová výstavba. Lokalita sa zaraďuje 
medzi okrajové časti mesta Veľký Krtíš. Areál je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie. 
 
b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Ohodnocované nehnuteľnosti sú vzhľadom na svoj zlý technický stav nevyužívané. Ich riadne využívanie je 
možné až po ich kompletnej rekonštrukcii. 
 
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznúce na nehnuteľnosti 
a práva spojené s nehnuteľnosťou: 
Rizikom je zlý technický stav ohodnocovaných nehnuteľností, ťarchy uvedené na Liste vlastníctva a 
prebiehajúce konkurzné konanie. 
 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 

 
Koeficient polohovej diferenciácie som stanovil vo výške 0,3. Pri posudzovaní všeobecnej hodnoty triedy 
polohy som zistil nasledovné skutočnosti: 
 
Tu ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú na okraji okresného mesta Veľký Krtíš. Do areálu v ktorom 
sa ohodnocované nehnuteľnosti nachádzajú je možný prístup motorovým vozidlom po asfaltovej 
komunikácii. Technický stav ohodnocovaných nehnuteľností je veľmi zlý a ohodnocované nehnuteľnosti nie 
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je možné využívať bez vykonania rozsiahlej kompletnej rekonštrukcie. V blízkosti oceňovanej nehnuteľnosti 
sa nachádzajú ďalšie objekty ktoré slúžili bývalému Agrochemickému podniku, niektoré z nich sú  
v prevádzke ako napríklad STK. Nezamestnanosť vo Veľkom Krtíši je v súčasnosti do 10%. Nehnuteľnosti 
sú postavená na mierne svahovitom teréne. V lokalite je možnosť napojenia na ozvod vody, kanalizáciu ako 
rozvod elektrickej energie a rozvod plynu. V budúcnosti neočakávam zmeny v podmienkach existencie 
ohodnocovanej nehnuteľnosti.  Jedná sa o nehnuteľnosti bez výnosu a vzhľadom na ich technický stav mám 
zato, že sa jedná o veľmi problematické nehnuteľnosti. 
 
 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
 

Trieda Výpočet Hodnota 

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

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

III. trieda Priemerný koeficient 0,300 

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

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

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 
 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 

kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

IV. 0,165 13 2,15 
dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 

2 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 

obce 
IV. 0,165 30 4,95 

časti obce nevhodné k bývaniu situované na okraji 
obce 

3 

Súčasný technický stav nehnuteľností 
V. 0,030 8 0,24 nehnuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu, 

rekonštrukciu 

4 

Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

III. 0,300 7 2,10 ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na 
okolie a bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a 
skladovanie 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

III. 0,300 6 1,80 
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 

Typ nehnuteľnosti 
III. 0,300 10 3,00 priemerný - obchodný a prevádzkový objekt bez 

parkoviska 

7 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

nezamestnanosti  
II. 0,600 9 5,40 

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

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

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

9 

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 
III. 0,300 5 1,50 orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a 

čiastočne nevhodná 

10 

Konfigurácia terénu 
I. 0,900 6 5,40 rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone 

do 5% 
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11 

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 
II. 0,600 7 4,20 elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, 

kanalizácia, telefón, spoločná anténa 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

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

13 

Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., 

obchody, služby, kultúra) 
II. 0,600 10 6,00 okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná 

škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť 
obchodov a základné služby 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

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

15 

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 

stavby II. 0,600 9 5,40 

bežný hluk a prašnosť od dopravy 

16 

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv 

na nehnut. III. 0,300 8 2,40 

bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

V. 0,030 7 0,21 
žiadna  možnosť rozšírenia 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

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

19 
Názor znalca 

V. 0,030 20 0,60 
veľmi problematická nehnuteľnosť 

 Spolu   180 54,42 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 54,42/ 180 0,302 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 549 568,52 € * 0,302 165 969,69 € 

 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.2.1.1 Parcela číslo 3402/18 v k.ú. Veľký Krtíš 

 

POPIS 

 
Jedná sa o pozemok vedený na Liste vlastníctva číslo 616 v k.ú. Veľký Krtíš. Pozemok je prevažne 
rovinatého charakteru a je ho možné napojiť na rozvod vody, rozvod elektrickej energie, rozvod plynu ako aj 
na kanalizáciu. Pozemok je využívaný prevažne ako cestná komunikácia a zelené plochy. Na použitie 
koeficientu povyšujúcich faktorov nie je podľa môjho názoru dôvod, koeficient redukujúcich faktorov 
stanovujem vo výške 0,5 z dôvodu obmedzenia možnej výstavby na pozemku. 
 

Parcela Druh pozemku 

Spolu 

výmera 

[m2] 

Spoluvlastnícky 

podiel 

Výmera 

[m2] 

3402/18 zastavaná plocha a nádvorie 17761,00 1/1 17761,00 
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Obec:     Veľký Krtíš 

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 a 
rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 
obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov, obytné zóny 
samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov 

0,90 

kV 
koeficient intenzity 

využitia 

4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s 
nižším štandardom vybavenia, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, 
šport s nižším štandardom vybavenia, 
- nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu 

0,95 

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 dopravné a 
technické vybavenie 

0,90 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy 
verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

11. iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh 
možnej zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, 
chránené územia, neobmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) 

0,50 

 
 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 0,90 * 0,95 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,00 
* 0,50 

0,5002 

Jednotková všeobecná hodnota 
pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 0,5002 4,98 €/m2 

 
 

VYHODNOTENIE 

 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 3402/18 17 761,00 m2 * 4,98 €/m2 * 1/1 88 449,78 

Spolu  88 449,78 

 

3.2.1.2 Parcela číslo 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš 

 

POPIS 

 
Jedná sa o pozemok vedený na Liste vlastníctva číslo 616 v k.ú. Veľký Krtíš. Pozemok je prevažne 
rovinatého charakteru a je ho možné napojiť na rozvod vody, rozvod elektrickej energie, rozvod plynu ako aj 
na kanalizáciu. Pozemok je zastavaný stavbou súpisné číslo 2677. Na použitie koeficientov povyšujúcich ale 
aj redukujúcich faktorov nie je podľa môjho názoru dôvod. 
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Parcela Druh pozemku 

Spolu 

výmera 

[m2] 

Spoluvlastnícky 

podiel 

Výmera 

[m2] 

3402/22 zastavaná plocha a nádvorie 252,00 1/1 252,00 

 

Obec:     Veľký Krtíš 

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 a 
rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 
obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a priemyslové a 
poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov, obytné zóny 
samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov 

0,90 

kV 
koeficient intenzity 

využitia 

4. - rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s 
nižším štandardom vybavenia, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, 
šport s nižším štandardom vybavenia, 
- nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu 

0,95 

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 dopravné a 
technické vybavenie 

0,90 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy 
verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného 
plynu) 

1,30 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 
0. nevyskytuje sa 1,00 

 
 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 

 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 
kPD = 0,90 * 0,95 * 1,00 * 0,90 * 1,30 * 1,00 
* 1,00 

1,0004 

Jednotková všeobecná hodnota 
pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 1,0004 9,96 €/m2 

 
 

VYHODNOTENIE 

 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 3402/22 252,00 m2 * 9,96 €/m2 * 1/1 2 509,92 

Spolu  2 509,92 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 

 
Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu stavby č.s. 840 a stavby č.s. 2677 s príslušenstvom  
a pozemkami - parc. CKN č. 3402/18, 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš.   
 
Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
 
 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Bytové a nebytové budovy (haly)  

Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4 137 326,12 

Budova súp. č. 2677 na parc. č. 3402/22 28 643,57 

Spolu za Bytové a nebytové budovy (haly) 165 969,69 

Spolu stavby 165 969,69 

Pozemky  

 Parcela číslo 3402/18 v k.ú. Veľký Krtíš - parc. č. 3402/18 (17 761  m2) 88 449,78 

 Parcela číslo 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš - parc. č. 3402/22 (252  m2) 2 509,92 

Spolu pozemky (18 013,00 m2) 90 959,70 

Všeobecná hodnota celkom 256 929,39 

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 257 000,00 

 

Slovom: Dvestopätdesiatsedemtisíc Eur 

 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 27.03.2020 Ing. Koloman Kovalík 
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IV. PRÍLOHY 

 
1. Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, Sp.zn.: PDS-013/02-2020-PR od zadávateľa  
    Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Košice zo dňa 12.02.2020 
2. Výzva pre obchodnú spoločnosť Agrochemický podnik, s.r.o. v konkurze, Veľký Krtíš IČO: 31 575 170,  
    za účelom umožnenia vykonania ohodnotenia predmetu dražby súdnym znalcom, ako aj obhliadky  
    predmetu dražby zo dňa 12.02.2020 
3. Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 616 a 2950 k.ú. Veľký Krtíš zo dňa 27.03.2020,  

    vytvorený cez katastrálny portál 

4. Informatívna kópia z katastrálnej mapy na pozemky parc. CKN č. 3402/18, 3402/22 a 3403/4 k.ú. Veľký  

    Krtíš zo dňa 27.03.2020, vytvorená cez katastrálny portál 

5. Špecifikácia nehnuteľných zložiek majetku spoločnosti Agrochemický podnik, s.r.o. Veľký Krtíš určený  

    k hodnoteniu k 30.09.2008 

6. Pôdorysy a rezy časti ohodnocovaných nehnuteľností 

7. Fotodokumentácia 
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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 37 00 06 Stavebníctvo, odvetví 37 10 
02, pod evidenčným číslom 911776. 

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 17/2020. 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 
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