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I. ÚVOD 
 

1. Úloha znalca: 
Podľa objednávky č.PDS-067/7-2020-JŠ zo dňa 12.1.2021 je znaleckou úlohou 

stanoviť všeobecnú hodnotu budovy polyfunkčného domu č.s. 225 s príslušenstvom a 

pozemkami - parc. CKN č.1827/5, 1829/2 a 1830 v k.ú. Slavošovce, obec 

Slavošovce, okres Košice-okolie.   

 

2. Účel znaleckého posudku: 
Dobrovoľná dražba. 

 

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný: 19.1.2021 (rozhodujúci na zistenie 

stavebnotechnického stavu) 

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 5.2.2021 

 

5. Podklady na vypracovanie posudku: 
a) Podklady dodané zadávateľom: 

• Objednávka znaleckého posudku č.PDS-067/7-2021 zo dňa 12.1.2021 

b) Podklady získané znalcom: 

• Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.  876 k.ú. Slavošovce 

zo dňa 12.1.2021, vytvorený cez katastrálny portál 

• Informatívna kópia z katastrálnej mapy k.ú. Slavošovce zo dňa 12.1.2021, 

vytvorená cez katastrálny portál 

• Znalecký posudok č.62/2016 vypracovaný znalcom Ing. Jánom Calkom, ev.č.910392 

zo dňa 8.8.2016 

• Zameranie a nákres skutkového stavu 

• Foto-dokumentácia 

 
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. 

• STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 

• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 

stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
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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 3. štvrťrok 2020. 

 

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená 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  
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Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej 

diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu pozemkov. 

 

 

8. Osobitné požiadavky zadávateľa: 
Objednávateľ znaleckého posudku v prípade, že spolumajitelia nehnuteľnosti 

odmietnu sprístupniť nehnuteľnosť, napriek písomnej výzve, ktorá bola prevzatá, 

požaduje ohodnotiť nehnuteľnosť podľa ustanovenia § 12, ods.3, Zákona č.527/2002 

Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení na základe dostupných údajov a 

dokladov. 

 

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.  

Použité rozpočtové ukazovatele na stanovenie východiskovej hodnoty stavieb: 
Použité sú 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 3. 

štvrťrok 2021. 

 

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: 
Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie výnosovej metódy na 

stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože pozemky nie sú schopné 

dosahovať primeraný výnos formou prenájmu. Porovnávacia metóda stanovenia 

všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a 

typ stavby.  

 

Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu: 
VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 
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kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 

 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 

 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 

 

 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje :         
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 876 

v k.ú. Slavošovce. V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované 

nasledovne 

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo   výmera v m2 Druh pozemku   Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 
1827/ 5  95  ostatná plocha    34   1 
1829/ 2  437  zastavaná plocha a nádvorie  15   1 
1830  308  ostatná plocha    34   1 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu  
Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo   Druh stavby Popis stavby Druh ch.n.   Umiest. stavby 
225     1829/ 2  9         polyfunkčný dom    1 
Legenda:  
Druh stavby: 
9 - Bytový dom  
Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel miesto 
trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Líška Peter r. Líška a Marta Líšková r. Gajdošová, 049 36, Slavošovce, č. 277, SR     1/1 
Dátum narodenia: 17.03.1947 Dátum narodenia: 19.10.1951 
Poznámka Poznamenáva sa UPOVEDOMENIE o spôsobe vykonania exekúcie predajom 
nehnuteľnosti JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor, Akademika Hronca 3, Rožňava zo dňa 25.04.2016 P 164/2016 - 80/16 
Titul nadobudnutiaKúpna zmluva V 647/99- 49/99 
Titul nadobudnutiaZmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva N 31/03, Nz 4357/03, V 224/03 - 4/03 
Titul nadobudnutiaSúhlas na zrušenie Upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnut. a Exekučného príkazu na vykonanie 
exekúcie predajom nehn. EX 447/2000 Z 1611/05 - 65/05 

ČASŤ C: ŤARCHY  
Por.č.: 
1   Záložný veriteľ Marián Liška,Slavošovce Č.279 /1.11,1971/ - zmluva o zriadení záložného práva V 833/2000 - týka sa parciel 
1827/5 a 1830 1   Exekútorský úrad Rožňava Mgr.Tutko-Exekútorský príkaz EX 261/2000- P1 320/00-93/00 - vzťahuje sa k 
č.s.225/1829/2 
1   Exekútorský úrad Rožňava - JUDr. Róbert Tutko - EXEKUČNÝ PRÍKAZ /opravný/ na vykonanie exekúcie predajom 
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 876 pre povinného Liška Peter v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Rožňava, 
Štítnicka č. 12, EX 375/1999 P1 289/05-74/05 1   Exekútorský úrad Rožňava - JUDr. Róbert Tutko - EXEKUČNÝ PRÍKAZ na 
vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva pre povinného Líška Peter v prospech oprávnenému: Sociálna poisťovňa Rožňava, EX 375/1999 
Z 31/08 - 5/08. 1   Exekútorský úrad Rožňava, Akademika Hronca 3, JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor - EXEKUČNÝ 
PRÍKAZ zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť oprávneného: SBD, Budovateľská 49, Rožňava, EX 15/2015 
zo dňa 09.09.2015 Z 2374/2015 -141/15 
Iné údaje: Bez zápisu. 
Poznámka: Bez zápisu. 

  

 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 

• Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 19.1.2021 za 

účasti spoluvlastníčky  Marty Líškovej. 

• Zameranie vykonané dňa 19.1.2021 znalcom laserovým diaľkomerom Leica DISTO. 

• Foto-dokumentácia vyhotovená dňa 19.1.2021 znalcom digitálnym fotoaparátom. 

 

d) Technická dokumentácia: 
Zadávateľom nebola poskytnutá projektová dokumentácia. Skutkový stav bol zistený 

meraním a nákres tvorí prílohu znaleckého posudku.  
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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 polyfunkčného domu č.s.225 na parc. č.1829/2 

Príslušenstvo na parc. 1827/5,1829/2,1830 

• Ploty: 
- plot severozápadný na parc. č.1830 

- plot juhozápadná na parc. č.1830 

• Vonkajšie úpravy: 
- vodovodná prípojka na parc.č.1828/1 a 1830  

- vodomerná šachta na parc.č.1828/1 

- kanalizačná prípojka na parc.č.1830 

- NN prípojka na parc.č.1828/1 a 1830 

- predložené schody bočné na parc.č.1830 

- predložené schody zadné na parc.č.1828/1 

- prístrešok na parc.č.1830  

Pozemky: 
- parc. č.1827/5 ostatná plocha o výmere 95 m2 

- parc. č.1829/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2 

- parc. č.1830 ostatná plocha o výmere 308 m2. 

 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby: 
nie sú. 

Pozemky: 
nie sú. 

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Stavba: Budova polyfunkčného domu č.s.225 na parc. CKN 
č.1829/2 k.ú. Slavošovce, obec Slavošovce 
POPIS STAVBY 
 

Všeobecná situácia: 
Stavebný objekt: budova polyfunkčného domu súpisné číslo 
225 je zapísaná na LV č. 876, zakreslená v aktuálnej 

kópii z katastrálnej mapy na parcele č. CKN 1829/2, je 

situovaná v obytnej zóne obce Slavošovce, v zastavanom 

území. Prístup k objektu je po verejnej komunikácii. 

Stavba je napojená na inžinierske siete - vodovod, 

kanalizáciu a NN sieť. 

V čase  obhliadky  stavby stavba nie je dlhšiu dobu 

užívaná a ani udržiavaná, niektoré stavebné konštrukcie 

a diely sú poškodené, čo je zohľadnené vo výpočte. 

Ohodnocovaný objekt bol postavený a uvedený do užívania približne v roku 1950, 

podľa údajov v ZP 62/2016, čomu podľa názoru znalca reálne zodpovedá stavebno - 

technické konštrukčné a materiálové vyhotovenie, dispozičné riešenie. 

Opotrebenie stavby vzhľadom na daný stav je vypočítané analytickou metódou. 

Dispozičné riešenie: 
Ide o prevažne dvojpodlažný objekt (časť stavby je jednopodlažná), kde obidve 

podlažia sú nadzemné (l.NP a 2. NP) . Stavba obsahuje tieto priestory: v 1. NP 

bola prevádzka pekárne, predajňa a sociálne zariadenia a v 2. NP je 
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šesť miestnosti - kancelárie, šicia dielňa, chodba a sociálne zariadenia. 

Stavebno-technické vyhotovenie: 
Konštrukčne je stavba založená na betónových základoch, murivo je tehelné hr. 

450 mm, stropy drevené s podhľadom, krov drevený valbovej konštrukcie, krytina 

pozinkovaný plech, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné štukové,      

schody do 2.NP vonkajšie železobetónové, okná drevené dvojité, dvere drevené 

hladké, podlahy v 1. NP prevažne cementové potery, dlažby keramické, keramické 

obklady stien v sociálnych zariadeniach a v prevádzkových miestnostiach a v 2. 

NP drevené palubovky, motorický rozvod elektriny, vykurovanie v 1.NP ústredné 

radiátormi, v 2.NP na elektrinu lokálne, rozvod teplej a studenej vody, zdroj 

teplej vody elektrické bojlery.  

Stavba cela postavená v r. 1950 podľa údajov v ZP č.62/2016. Na obecnom úrade je 

stavba na karte stavieb evidovaná od r. 1964. V r. 1992 stavba bola 

rekonštruovaná na pekáreň. Údržba stavby vzhľadom nato, že stavba nie užívaná je 

zanedbaná (skorodovaná krytina, neobnovené nátery stolárskych a zámočníckych 

výrobkov, poškodené podlahy, vnútorné rozvody a pod. ) Súčasný stavebno-

technický stav stavby zohľadňujem vo výpočte technickej  hodnoty predpokladanou 

životnosťou 85 rokov.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 812 11 budovy potravinárskeho priemyslu 

KS: 1251 Priemyselné budovy 

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 
 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

[m3] 

Základy  

(15,15*14,05+8,4*14,05+5,9*3,5)*0,2 70,31 

Vrchná stavba  

15,15*14,05*7,4+8,4*14,05*4,2+5,9*3,5*2,9 2 130,71 

Zastrešenie  

15,15*14,05*3,0/6+8,4*14,05*3,24/2+5,9*3,5*1,3/2 311,04 

Ostatné  

Obstavaný priestor stavby celkom 2 512,06 

 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 2 156 / 30,1260 = 71,57 €/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] 
Rep

r. 
Výpočet výšky (h) 

h 
[m] 

Nadzemné  1 15,15*14,05+8,4*14,05 330,88 
Rep

r. 
3,54 

3,5

4 

Nadzemné  2 15,15*14,05 212,86 
Rep

r. 
3,65 

3,6

5 
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Priemerná zastavaná plocha:  (330,88 + 212,86) / 2 = 271,87 m2 

Priemerná výška podlaží:  (330,88 * 3,54 + 212,86 * 3,65) / (330,88 + 

212,86) = 3,58 m 

 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu:  kZP = 0,92 + (24 / 271,87) = 

1,0083 

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu:  kVP = 0,30 + (2,10 / 3,58) = 

0,8866 

 

Výpočet a určenie koeficientu vplyvu vybavenia poškodeného objektu: 

Čísl
o 

Názov 
Cenový 

podiel RU [%] 
cpi 

Koef. štand. 
ksi 

Úprava 
podielu cpi * 

ksi 

Cenový 
podiel 

hodnotenej 
stavby [%] 

 Konštrukcie podľa RU     

1 Základy vrát. zemných prác 8,00 1,00 8,00 9,71 

2 Zvislé konštrukcie 21,00 1,00 21,00 25,48 

3 Stropy 11,00 1,00 11,00 13,35 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 1,00 6,00 7,28 

5 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,43 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,21 

7 Úpravy vnútorných povrchov 6,00 0,90 5,40 6,55 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,90 2,70 3,28 

9 Vnútorné keramické obklady 1,00 0,90 0,90 1,09 

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

11 Dvere 3,00 0,90 2,70 3,28 

12 Vráta 1,00 1,00 1,00 1,21 

13 Okná 5,00 1,00 5,00 6,07 

14 Povrchy podláh 3,00 0,90 2,70 3,28 

15 Vykurovanie 4,00 0,20 0,80 0,97 

16 Elektroinštalácia 6,00 0,80 4,80 5,83 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,21 

18 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,43 

19 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 2,43 

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

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

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

23 Hygienické zariadenia a WC 3,00 0,80 2,40 2,91 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 
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25 Ostatné 5,00 0,00 0,00 0,00 

 Spolu 100,00  82,40 100,00 

 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 82,40 / 100 = 0,8240 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

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

 VH = 71,57 €/m3 * 2,652 * 0,8240 * 1,0083 * 

0,8866 * 0,939 * 0,95 

 VH = 124,7207 €/m3 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Budova 

polyfunkčného 

domu č.s.225 na 

parc. CKN 

č.1829/2 k.ú. 

Slavošovce, obec 

Slavošovce 

1950 71 29 100 71,00 29,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota  
124,7207 €/m3 * 2512,06 m3 313 305,88 

Technická hodnota 29,00 % z 313 305,88 € 90 858,71 

 

2.2 PRÍSLUŠENSTVO 

2.2.1 Plot: Plot severozápadný na parc, CKN č.1830 
 

Oplotenie nehnuteľnosti parc.č.1830 zo severozápadnej 

strany je plotom so základmi betónovými po celej dĺžke 

plota, z betónovej podmurovky, výplň z vlnitého plechu 

celkovej výšky 2m. Bol postavený v r.1992.  

 

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:    
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   z kameňa a betónu 17,00m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   
betónová monolitická alebo 

prefabrikovaná 
17,00m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
z vlnitého plechu na oceľových 

alebo drevených zvlakoch 
34,00m2 611 20,28 €/m 

 

Dĺžka plotu:    17 m 

Pohľadová plocha výplne:    17*2,0 = 34,00 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Plot 

severozápadný na 

parc, CKN č.1830 

1992 29 21 50 58,00 42,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

(17,00m * 53,98 €/m + 34,00m2 * 20,28 

€/m2) * 2,652 * 0,95 
4 049,13 

Technická hodnota 42,00 % z 4 049,13 € 1 700,63 

 

2.2.2 Plot: Plot juhozápadný na parc. CKN č.1830 a 1827/5 
 

Predmetom ohodnotenia je oplotenie parc. č. 1830 z 

juhozápadnej strany plotom so základmi betónovými  po 

celej dĺžke, s  podmurovkou z betónu a plotom s  

výplňou z oceľovej tyčoviny, celkovej výšky 1,4m. Plot 

má vrátka a  vráta z oc.tyčoviny. Plot bol postavený v 

r.1992.  

 

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:    
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   z kameňa a betónu 22,00m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   
betónová monolitická alebo 

prefabrikovaná 
22,00m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   
z rámového pletiva, alebo z 

oceľovej tyčoviny v ráme 
22,00m2 435 14,44 €/m 

4. Plotové vráta:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo 

z kovových profilov 
1 ks  7505 249,12 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   
b) kovové s drôtenou výplňou alebo 

z kovových profilov 
1 ks  3890 129,12 €/ks 

 

Dĺžka plotu:    22 m 

Pohľadová plocha výplne:    22*1,0 = 22,00 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Plot juhozápadný 

na parc. CKN 

č.1830 a 1827/5 

1992 29 21 50 58,00 42,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

(22,00m * 53,98 €/m + 22,00m2 * 14,44 

€/m2 + 1ks * 249,12 €/ks + 1ks * 129,12 

€/ks) * 2,652 * 0,95 

4 745,24 

Technická hodnota 42,00 % z 4 745,24 € 1 993,00 

 

2.2.3 Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc. CKN č.1828/1 a 
1830 
 

Predmetom ohodnotenia je  prípojka vody z  rPE rúr DN32 na parc.č. 18301 z 

verejné ho vodovou na parc. č.1828/1. Bola postavená v r.1990. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 
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ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 

Položka: 1.1.b) Prípojka vody DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1280/30,1260 = 42,49 €/bm 

Počet merných jednotiek:   10,5 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Vodovodná 

prípojka na parc. 

CKN č.1828/1 a 

1830 

1990 31 19 50 62,00 38,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
10,5 bm * 42,49 €/bm * 2,652 * 0,95 1 124,02 

Technická hodnota 38,00 % z 1 124,02 € 427,13 

 

2.2.4 Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parc. CKN č.1828/1 
 

Predmetom ohodnotenia je betónová monolitická vodomerná šachta s výstrojou s 

oceľovým poklopom na parc. č.1828/1. Bola postavená v r.1990. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 

Položka: 1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane 

vybavenia 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   7660/30,1260 = 

254,27 €/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   1,5*1,2*1,5 = 

2,7 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

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

Vodomerná šachta 

na parc. CKN 

č.1828/1 

1990 31 19 50 62,00 38,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
2,7 m3 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,652 * 0,95 1 729,64 

Technická hodnota 38,00 % z 1 729,64 € 657,26 

 

2.2.5 Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na parc. CKN č.1830 
 

Predmetom ohodnotenia je kanalizačná prípojka  DN 150 z PVC do verejnej 

kanalizácie na parc.č.1830, 1827/2. Bola postavená v r.1990. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové 

Položka: 2.3.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   855/30,1260 = 28,38 €/bm 

Počet merných jednotiek:   22,5 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Kanalizačná 

prípojka na parc. 

CKN č.1830 

1990 31 19 50 62,00 38,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
22,5 bm * 28,38 €/bm * 2,652 * 0,95 1 608,76 

Technická hodnota 38,00 % z 1 608,76 € 611,33 

 

2.2.6 Vonkajšia úprava: NN prípojka na parc. CKN 1828/1 
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Predmetom ohodnotenia je NN prípojka Cu 4x 25mm zemným káblom zo stĺpa verejného 

elektrického vedenia na parc. 1828/1 do elektromerovej skrine v oplotení. 

Prípojka bola vybudovaná v r.1992.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 828 7 Elektrické rozvody  

Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) 

Bod: 7.1. NN prípojky 

Položka: 7.1.k) káblová prípojka zemná Al 4*25 mm*mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   480/30,1260 = 15,93 €/bm 

Počet káblov:  1 

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   9,56 €/bm 

Počet merných jednotiek:   18 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

NN prípojka na 

parc. CKN 1828/1 
1992 29 21 50 58,00 42,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

18 bm * (15,93 €/bm + 0 * 9,56 €/bm) * 

2,652 * 0,95 
722,41 

Technická hodnota 42,00 % z 722,41 € 303,41 

 

2.2.7 Vonkajšia úprava: Vonkajšie predložené chody bočné na parc. 
CKN č.1830 
 

Predmetom ohodnotenia  sú vonkajšie predložené schody betónové pri vstupe na 

2.NP zo severozápadnej strany na železobetónovej doske s povrchom z cementového 

poteru na parc.č.1828/1. Boli  postavené v r. 1962. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predložené schody  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 

822 2) 

Bod: 10.7. Na železobetónovej doske alebo 

nosníkoch s povrchom z cem. poteru 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   545/30,1260 = 18,09 

€/bm stupňa 

Počet merných jednotiek:   20*1,0 bm stupňa 
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Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Vonkajšie 

predložené chody 

bočné na parc. 

CKN č.1830 

1962 59 21 80 73,75 26,25 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

20 bm stupňa * 18,09 €/bm stupňa * 2,652 

* 0,95 
911,52 

Technická hodnota 26,25 % z 911,52 € 239,27 

 

2.2.8 Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody zadné na parc. CKN č. 1828/1 
 

Predmetom ohodnotenia  sú vonkajšie predložené schody betónové pri vstupe  z 

dvora na železobetónovej doske s povrchom z cementového poteru na parc.č.1830 a 

1827/5. Boli  postavené v r. 1962. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predložené schody  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 

822 2) 

Bod: 10.7. Na železobetónovej doske alebo 

nosníkoch s povrchom z cem. poteru 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   545/30,1260 = 18,09 

€/bm stupňa 

Počet merných jednotiek:   7*1,5+6*1,55 = 19,8 bm 

stupňa 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Vonkajšie schody 

zadné na parc. 

CKN č. 1828/1 

1962 59 21 80 73,75 26,25 

 



Znalec: Ing. Juraj Miškovič číslo posudku: 10/2021 

Strana 16 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 

19,8 bm stupňa * 18,09 €/bm stupňa * 

2,652 * 0,95 
902,40 

Technická hodnota 26,25 % z 902,40 € 236,88 

 

2.2.9 Vonkajšia úprava: Prístrešok na auto na parc. CKN č.1830 
 

Premetom ohodnotenia je prístrešok na parc.č.1830. Prístrešok je oceľovej 

konštrukcie s pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného vlnitého plechu. 

Podlaha je z hrubého betónu. Bol postavený v r.1992. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
Kód JKSO: Altánok 

Kód KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória: 21. Altánok 

Bod: 21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. 

výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3120/30,1260 = 

103,57 €/m2 ZP 

Počet merných jednotiek:   4,5*2,0 = 9 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,652 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

 

Názov 
Začiatok 
užívania 

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

Prístrešok na 

auto na parc. CKN 

č.1830 

1992 29 11 40 72,50 27,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková 

hodnota 
9 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,652 * 0,95 2 348,41 

Technická hodnota 27,50 % z 2 348,41 € 645,81 

 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 

Názov 
Východisková hodnota 

[€] 
Technická hodnota [€] 

Budova polyfunkčného domu č.s.225 na parc. CKN 
č.1829/2 k.ú. Slavošovce, obec Slavošovce 

313 305,88 90 858,71 



Znalec: Ing. Juraj Miškovič číslo posudku: 10/2021 

Strana 17 

Ploty   

Plot severozápadný na parc, CKN č.1830 4 049,13 1 700,63 

Plot juhozápadný na parc. CKN č.1830 a 

1827/5 
4 745,24 1 993,00 

Celkom za Ploty 8 794,37 3 693,63 

Vonkajšie úpravy   

Vodovodná prípojka na parc. CKN 

č.1828/1 a 1830 
1 124,02 427,13 

Vodomerná šachta na parc. CKN č.1828/1 1 729,64 657,26 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN 

č.1830 
1 608,76 611,33 

NN prípojka na parc. CKN 1828/1 722,41 303,41 

Vonkajšie predložené chody bočné na 

parc. CKN č.1830 
911,52 239,27 

Vonkajšie schody zadné na parc. CKN č. 

1828/1 
902,40 236,88 

Prístrešok na auto na parc. CKN č.1830 2 348,41 645,81 

Celkom za Vonkajšie úpravy 9 347,16 3 121,09 

Celkom: 331 447,41 97 673,43 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

 

a) Analýza polohy nehnuteľností:          
Ohodnocovaná nehnuteľnosť - budova polyfunkčného domu sa nachádza v zastavanom 

území obce Slavošovce, v jeho severozápadnej časti. Prístup cez verejnú 

komunikáciu. Budova leží na  parc. č. 1827/5, 1829,2, 1830 v k.ú. Slavošovce. 

Obec Slavošovce má 1870 obyvateľov, je sídlo okresného významu, nachádza sa 22 

km západne od okresného mesta Rožňava a 95 km západne od krajského mesta Košice. 

V obci sa nachádza obecný úrad, základná a materská škola, obvodný lekár 

všeobecný, pediater a zubár, obchody so základným sortimentom. 

   

b) Analýza využitia nehnuteľností:  
Nehnuteľnosť, resp. jej 1.NP bolo užívané ako pekáreň a predajňa a 2.NP ako 

kancelárie. V čase obhliadky   stavba   nebola   užívaná.    Stavbu   po 

stavebných úpravách a zmene účelu stavby je možné využívať na rôzne 

podnikateľské aktivity, napr.  sklady,   kancelárie,  prevádzku služieb atď. 

   

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznúce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:  
V danej lokalite neboli zistené znalcom riziká spojené s využívaním 

nehnuteľnosti, ktoré by mali vplyv na hodnotu nehnuteľnosti. Určitým rizikom sa 

javia ťarchy uvedené v C-LV. 
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3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1.1  NEBYTOVÉ BUDOVY 
 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie som určil na úrovni 0,2 s ohľadom 

na súčasný stav realitného trhu v danej lokalite, typ a veľkosť sídelného útvaru 

a druh nehnuteľnosti.  

V danej lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou je nižší, poloha je v časti obce 

vhodné k bývaniu situované na okraji obce, nehnuteľnosť vyžaduje opravu, 

prevládajúca zástavba v okolí sú objekty pre bývanie, príslušenstvo 

nehnuteľnosti bez dopadu na cenu nehnuteľnosti,  priemerný - obchodný a 

prevádzkový objekt bez parkoviska, obmedzené pracovné možnosti v mieste, 

nezamestnanosť do 15 %, priemerná hustota obyvateľstva, orientácia hlavných 

miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná, rovinatý terén, elektrická 

prípojka, vodovod, plyn, kanalizácia, železnica a autobus, obecný úrad, pošta, 

základná škola I. stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, obchody s potravinami a 

priem. tovarom, les, vo vzdialenosti do 1000 m, bežný hluk a prašnosť od 

dopravy. Bez možnosti zmeny v zástavbe, žiadna  možnosť rozšírenia. 

Nehnuteľnosti v súčasnosti bez výnosu. Podľa názoru znalca sa jedná o priemernú 

nehnuteľnosť vzhľadom na jej stavebno-technický stav. 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,2 

 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,200 + 0,400) 0,600 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,400 

III. trieda Priemerný koeficient 0,200 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,110 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,200 - 0,180) 0,020 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

IV. 0,110 13 1,43 

dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 

2 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru 
obce 

III. 0,200 30 6,00 
časti obce vhodné k bývaniu situované 

na okraji obce 

3 
Súčasný technický stav nehnuteľností 

III. 0,200 8 1,60 

nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

4 

Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

I. 0,600 7 4,20 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, 

parky a pod. 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti III. 0,200 6 1,20 



Znalec: Ing. Juraj Miškovič číslo posudku: 10/2021 

Strana 19 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 

Typ nehnuteľnosti 

III. 0,200 10 2,00 
priemerný - obchodný a prevádzkový 

objekt bez parkoviska 

7 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti       

III. 0,200 9 1,80 
obmedzené pracovné možnosti v mieste, 

nezamestnanosť do 15 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

II. 0,400 6 2,40 

priemerná hustota obyvateľstva 

9 

Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

III. 0,200 5 1,00 
orientácia hlavných miestností 

čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná 

10 

Konfigurácia terénu 

I. 0,600 6 3,60 
rovinatý, alebo mierne svahovitý 

pozemok o sklone do 5% 

11 

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

II. 0,400 7 2,80 elektrická prípojka, vodovod, prípojka 

plynu, kanalizácia, telefón, spoločná 

anténa 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

III. 0,200 7 1,40 

železnica a autobus 

13 

Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., 
obchody, služby, kultúra) 

IV. 0,110 10 1,10 obecný úrad, pošta, základná škola I. 

stupeň, lekár, zubár, reštaurácia, 

obchody s potravinami a priem. tovarom 

14 

Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,200 8 1,60 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti 

do 1000 m 

15 

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom 
okolí stavby II. 0,400 9 3,60 

bežný hluk a prašnosť od dopravy 

16 

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv 
na nehnut. III. 0,200 8 1,60 

bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

V. 0,020 7 0,14 

žiadna  možnosť rozšírenia 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

V. 0,020 4 0,08 

nehnuteľnosti bez výnosu 

19 Názor znalca III. 0,200 20 4,00 
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priemerná nehnuteľnosť 

 Spolu   180 41,55 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 
kPD = 41,55/ 180 0,231 

Všeobecná hodnota 
VŠHS = TH * kPD = 97 673,43 € * 

0,231 
22 562,56 € 

 

3.2 POZEMKY 
 

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 

3.2.1.1 Identifikácia pozemku:  LV č.876 

POPIS 
 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky parc. CKN č. 1827/5, 1829/2, 1830 v zastavanom 

území obce, zastavané budovou polyfunkčného domu, v severozápadnej časti obce 

Slavošovce. Pozemky sú s možnosťou napojenia na verejné rozvody vody, 

kanalizácie, plynu, el. energie. Negatívne účinky  okolie na pozemky neboli 

zistené. 

 

Všeobecná hodnota pozemku metódou polohovej diferenciácie sa vypočíta zo vzťahu 

 

VŠHPOZ=M.VŠHMJ (€)  

 

Jednotková všeobecná hodnota pozemkov (VŠHMJ) sa stanoví podľa vzťahu 

 

VŠHMJ = VHMJ.kPD (€/m2) 

  

Jednotková východisková hodnota pozemku (VHMJ)pre obec Slavošovce je 3,32 €/m2. 

 

Koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta zo vzťahu 

 

kPD = kS .kV .kD .kF .kI .kZ .kR 

 

kS - Koeficient všeobecnej situácie som určil na úrovni 0,9 - stavebné územie 

obcí do 5000 obyvateľov. 

kV - Koeficient intenzity využitia som určil na úrovni 0,95 - nebytové budovy 

alebo nebytové budovy s nízkym využitím. 

kD - Koeficient dopravných vzťahov som určil na úrovni 0,85 - obce so 

železničnou zastávkou alebo prímestskou autobusovou dopravou. 

KF - Koeficient funkčného využitia 1,2 - zmiešané územie s prevahou občianskej 

vybavenosti (obchodná poloha a byty ). 

kI - Koeficient technickej infaštruktúry 1,4 - veľmi dobrá vybavenosť (možnosť 

napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí). 

kZ - Koeficient povyšujúcich faktorov 2,5 - pozemky so zvýšeným záujmom o kúpu. 

kR - Koeficient redukujúcich faktorov 1,0 - bez redukujúcich vzťahov. 
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Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera 
[m2] 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Výmera 
[m2] 

1827/5 ostatná plocha 95,00 1/1 95,00 

1829/2 zastavaná plocha a nádvorie 437,00 1/1 437,00 

1830 ostatná plocha 308,00 1/1 308,00 

Spolu 
výmera   

   840,00 

 

Obec:     Slavošovce 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 

 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficient
u 

kS 

koeficient 

všeobecnej 

situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, 

priemyslové a poľnohospodárske oblasti obcí a 

miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 

kV 

koeficient 

intenzity 

využitia 

3. - nebytové budovy alebo nebytové budovy s 

nízkym využitím, 

- poľnohospodárske budovy a sklady bez využitia 

0,95 

kD 

koeficient 

dopravných 

vzťahov 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou 

prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte 

vyhovujúca 

0,85 

kF 

koeficient 

funkčného 

využitia územia 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej 

vybavenosti (obchodná poloha a byty ) 
1,20 

kI 

koeficient 

technickej 

infraštruktúry 

pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na 

viac ako tri druhy verejných sietí) 
1,40 

kZ 

koeficient 

povyšujúcich 

faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak 

to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej 

hodnote 

2,50 

kR 

koeficient 

redukujúcich 

faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej 

diferenciácie 

kPD = 0,90 * 0,95 * 0,85 * 1,20 

* 1,40 * 2,50 * 1,00 
3,0524 
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Jednotková všeobecná 

hodnota pozemku 

VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 

3,0524 
10,13 €/m2 

 

 

VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet 
Všeobecná hodnota 

[€] 

parcela č. 1827/5 95,00 m2 * 10,13 €/m2 * 1/1 962,35 

parcela č. 1829/2 437,00 m2 * 10,13 €/m2 * 1/1 4 426,81 

parcela č. 1830 308,00 m2 * 10,13 €/m2 * 1/1 3 120,04 

Spolu  8 509,20 
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III. ZÁVER 

OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu budovy polyfunkčného domu č.s. 

225 s príslušenstvom a pozemkov parc. CKN č. 1827/5, 1829/2, 1830 k.ú. 

Slavošovce, obec Slavošovce, okres Rožňava. 

 

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  

Budova polyfunkčného domu č.s.225 na parc. CKN č.1829/2 k.ú. 
Slavošovce, obec Slavošovce 

20 988,36 

Ploty  

Plot severozápadný na parc, CKN č.1830 392,85 

Plot juhozápadný na parc. CKN č.1830 a 1827/5 460,38 

Spolu za Ploty 853,23 

Vonkajšie úpravy  

Vodovodná prípojka na parc. CKN č.1828/1 a 1830 98,67 

Vodomerná šachta na parc. CKN č.1828/1 151,83 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č.1830 141,22 

NN prípojka na parc. CKN 1828/1 70,09 

Vonkajšie predložené chody bočné na parc. CKN č.1830 55,27 

Vonkajšie schody zadné na parc. CKN č. 1828/1 54,72 

Prístrešok na auto na parc. CKN č.1830 149,18 

Spolu za Vonkajšie úpravy 720,97 

Spolu stavby 22 562,56 

Pozemky  

 LV č.876 - parc. č. 1827/5 (95  m2) 962,35 

 LV č.876 - parc. č. 1829/2 (437  m2) 4 426,81 

 LV č.876 - parc. č. 1830 (308  m2) 3 120,04 

Spolu pozemky (840,00 m2) 8 509,20 

Všeobecná hodnota celkom 31 071,76 
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Všeobecná hodnota zaokrúhlene 31 100,00 

Všeobecná hodnota slovom: Tridsaťjedentisícsto Eur 

 

 

MIMORIADNE RIZIKÁ 
 

Určitým rizikom sa môžu javiť ťarchy uvedené na C-LV. 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 08.02.2021 Ing. Juraj Miškovič 
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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,  odvetviach: Pozemné stavby, Odhad hodnoty 

nehnuteľností, pod evidenčným číslom 912363.  

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 10/2021. 

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého 

posudku. 

 

 

Ing. Juraj Miškovič 

 

 

 

  

 

 


