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I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Úloha znalca:
Stanovenie Všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva číslo 2533 katastrálne územie
Komjatice, obec Komjatice, okres Nové Zámky:

· Rodinný dom súpisné číslo 290, orientačné číslo 43 postavený na parcele 655/1 na ulici Nádražná
· Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako pozemok parc.č. 655/1 o výmere 864 m2 a

parc.č. 655/2 o výmere 442 m2,
za účelom výkonu záložného práva 
2. Dátum vyžiadania posudku alebo dátum uznesenia, objednávky:

Dátum vyžiadania znaleckého úkonu, dátum uznesenia, objednávky: 26.08.2016

3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu)
Dátum miestneho šetrenia: 22.09.2016 a 23.09.2016
Dátum rozhodujúci pre zistenie stavebnotechnického stavu: 23.09.2016

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje
Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje - posudzuje: 23.09.2016

5. Podklady na vypracovanie posudku, ktoré sa delia na podklady dodané zadávateľom a podklady 
získané znalcom:        
5.1 Dodané zadávateľom :        

1. Textová časť znaleckého posudku č. 144/2014 vypracovaný znalcom Ing. Pavel Piaček

5.2 Získané znalcom :        
1. Výpis z katastra nehnuteľnosti - výpis z listu vlastníctva č. 2533 vytvorený cez internetový portál pre

katastrálne územie Komjatice, obec Komjatice, okres Nové Zámky
2. Kópia katastrálnej mapy vytvorená cez internetový portál pre katastrálne územie Komjatice, obec

Komjatice, okres Nové Zámky
3. zameranie a obhliadka nehnuteľnosti
4. Štúdium archívnych materiálov a dokumentov.
5. Fotodokumentácia

6. Použitý právny predpis
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
· Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov
· Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon

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

· STN 73 4055 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
· Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
· Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. zo dňa 11.decembra 2000, ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
· Vyhláška  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.  55/2001  zo  dňa  25.januára  2001  o

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie.
· Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR 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. 

· Zákon č. 162/1995 Z.z. zo dňa 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov



· Vyhláška  Úradu  geodézie,  kartografie  a  katastra  Slovenskej  republiky  č.  79/1996  Z.z.,  ktorou  sa
vykonáva  zákon  NR  SR  o  katastri  nehnuteľností  a  o  zápise  vlastníckych  a  iných  práv  k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

· Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov
a stavebných prác výrobnej povahy

· Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia
stavieb.

· Zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
· Marián  Vyparina  a  kol.  -  Metodika  výpočtu  všeobecnej  hodnoty  nehnuteľností  a  stavieb,  Žilinská

univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
· Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR; Štatistický

úrad SR.
· Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 - Základné údaje - Obyvateľstvo; Štatistický úrad SR.
· Aktuálne indexy cien stavebných prác - časopis ZNALECTVO; ÚSI ŽU Žilina.
· Obnova bytových  domov,  Hromadná bytová  výstavba po roku 1970,  Zuzana Šternová a kolektív,

Bratislava 2002.
· STN 73 4055/63 - Výpočet obestaveného prostoru pozemních stavebních objektu.
· STN 73 4301/98 - Budovy na bývanie.
· Bradáč A.: Teorie ocenování nemovitostí - 1. časť; CERM Brno, 1994.
· Ilavský M., Nič M., Majdúch D.: Ohodnocovanie nehnuteľností, MIpress Bratislava, 2012
· Bradáč A.: Nemovitosti, Linde Praha, 2007
· Zazvonil Z.: Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress Praha, 2006
· Bradáč A.: Věcná bremena od A do Z, Linde Praha, 2009

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Žiadne - neboli vznesené.

9. právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
za účelom výkonu záložného práva

10. Základné pojmy
· Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je

znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dnu 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; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.

· Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

· Technická  hodnota  (TH)  -  je  znalecký  odhad  východiskovej  hodnoty  stavby  znížený  o  hodnotu
zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

· Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.
· Výnosová hodnota (HV) -  je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z

využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:
Pri ohodnocovaní boli použité metodické postupy uvedené v prílohe vyhlášky MS SR č. 492/2004

Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 



Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 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. 

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v
Metodike  výpočtu  všeobecnej  hodnoty  nehnuteľností  a  stavieb  (ISBN  80-7100-827-3).  Rozpočtový
ukazovateľ bytu a príslušenstva je vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe
je  zohľadnený  koeficient  konštrukcie,  vybavenia,  zastavanej  plochy  a  výšky  podlaží.  Koeficient  cenovej
úrovne  je  podľa  posledných  známych  štatistických  údajov  vydaných  ŠU  SR  platných  od  28.07.2016
(kcu=2,3132).

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

Všeobecná  hodnota  sa  obvykle  zisťuje  porovnaním  už  realizovaných  predajov  a  prevodov
nehnuteľnosti  v  danom mieste  a  čase,  pokiaľ  sú  v  k  tomu dostupné preskúmateľné  podklady.  Ak tieto
informácie  nie  sú  k  dispozícii  od  štatisticky  významnejšieho  súboru  porovnateľných  nehnuteľností,  je
potrebné použiť náhradnú metodiku, ktorou sa vypočíta všeobecná hodnota. Vlastní všeobecná hodnota sa
od takto zistenej časovej hodnoty môže i výraznejšie odlišovať. Nehnuteľnosti sú vecami dlhodobejšieho
charakteru a cena dosahovaná v istých časových obdobiach môže byť rozdielna od ich časovej hodnoty. 

Metóda porovnaním: 
Pre porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností. Porovnanie je treba vykonať na mernú

jednotku  (obstavaný  priestor,  zastavaná plocha,  podlahová  plocha,  dĺžka,  kus  a  pod.)  so  zohľadnením
odlišností porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu (porovnanie vybavenosti objektov - štandard,
nadštandard,  podštandard,  výšky  podlaží,  zastavanej  plochy;  polohy  a  pod.).  Podklady  pre  porovnanie
(doklad  o  prevode  a  prechode  nehnuteľnosti  -  kúpna  zmluva,  rozhodnutie  súdu,  exekúcia,  konkurz  a
vyrovnania  a  pod.  a  znalecký  posudok  na  základe,  ktorého  bol  prevod,  prechod  vložený  do  katastra
nehnuteľností;  ponuky  realitných  kancelárií  so  znaleckým  posudkom)  musia  byť  preskúmateľné.  Pri
porovnaní musia byť vylúčené všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi
predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).

Metóda polohovej diferenciácie
- u nehnuteľností bez výnosu úpravou technickej hodnoty o vplyvy pôsobiace na hodnotu nehnuteľnosti v
danom mieste a čase

Všeobecnou hodnotou sa pre účel metodiky polohovou diferenciáciou rozumie hodnota, ktorá by sa
dosiahla  pri  predajcoch  rovnakých  alebo  porovnateľných  nehnuteľností  v  bežnom  obchodnom  styku  k
dátumu ohodnotenia. Pre jej stanovení sa berú do úvahy všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na všeobecnú
hodnotu  nehnuteľnosti,  okrem  vplyvov  mimoriadnych  okolností  trhu.  Mimoriadnymi  okolnosťami  trhu  sa
rozumejú osobné pomery medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho,
dôsledky prírodných alebo iných kalamít a pod.  

Technická hodnota (TH)
Technická hodnota je  znalecký odhad východiskovej  hodnoty stavby  znížený o hodnotu zodpovedajúcu
výške opotrebovania

Východisková  hodnota  (VH) je  znalecký  odhad  hodnoty,  za  ktorú  by  bolo  možné  hodnotenú  stavbu
nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Výpočet sa vykoná
na  báze  rozpočtových  ukazovateľov.  Rozpočtový  ukazovateľ  musí  byť  preskúmateľný,  tzn.  vybraný
ukazovateľ sa musí presne identifikovať názvom, zatriedením do číselníka klasifikácie stavieb a jednotkovou
hodnotou určenou podľa verejne publikovaných katalógov určených ministerstvom, z ktorého bol vybraný
alebo vytvorený. Jednotková hodnota sa preskúmateľným spôsobom upraví podľa jednotlivých charakteristík
hodnoteného  objektu  (výška  podlaží,  plocha  podlaží,  vybavenosť  objektu,  konštrukčno-materiálová
charakteristika a pod.) a prepočíta sa do cenovej úrovne k termínu, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie. 
 
RU – rozpočtový ukazovateľ 



Rozumie  sa  hodnota  základných  rozpočtových  nákladov  na  mernú  jednotku  porovnateľného  objektu  z
katalógov  rozpočtových  ukazovateľov  určených  ministerstvom  alebo  stanovená  tvorbou  rozpočtového
ukazovateľa na mernú jednotku hodnoteného objektu podľa katalógov rozpočtových ukazovateľov určených
ministerstvom.  Výber  porovnateľného  objektu  (rozpočtového  ukazovateľa)  sa  vykoná  podľa  zatriedenia
hodnoteného  objektu  do  číselníka  príslušnej  klasifikácie  stavieb,  na  základe  ktorej  bol  použitý  katalóg
rozpočtových  ukazovateľov  zostavený.  Hodnota  základných  rozpočtových  nákladov  na  mernú  jednotku
stavebného objektu, ktorý nie je uvedený v katalógoch určených ministerstvom, môže byť vytvorená cenovou
kalkuláciou (ponukovým rozpočtom) alebo na základe nákladov na obstaranie.
 
Všeobecná hodnota pozemkov (VŠHpoz)
Cena sa určí metódou polohovej diferenciácie pomocou jednotkových cien za m2 určených podľa Vyhl.č.
492/2004 Z.z., ktoré sa preskúmatelne upravia koeficientmi zohladňujúcimi polohovú diferenciáciu pozemku.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:
Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností v súlade s dokladmi o vlastníctve:
 

· Rodinný dom súpisné číslo 290, orientačné číslo 43 postavený na parcele 655/1 na ulici Nádražná
· Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako pozemok parc.č. 655/1 o výmere 864 m2 a

parc.č. 655/2 o výmere 442 m2,
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:
Vlastná  obhliadka  ohodnocovanej  nehnuteľnosti  bola  vykonaná  na  tvare  miesta  dňa  22.09.2016  kedy
nehnuteľnosť nebola sprístupnená a z vlastníkom bol telefonicky dohodnutý náhradný termín obhliadky a to
23.09.2016 kedy nehnuteľnosť bola sprístupnená. Rodinný dom je v čase obhliadky užívania schopný. Pri
obhliadke bol zisťovaný technický stav a vyhotovenie jednotlivých konštrukčných prvkov. Popis jednotlivých
prvkov ako aj zmeny modernizácie sú uvedené v popise stavby.   

d)  Technická  dokumentácia  -  porovnanie  súladu  projektovej  dokumentácie  a  stavebnej
dokumentácie so zisteným skutočným stavom :    
Pre posúdenie definovaných stavieb nebola poskytnutá projektová dokumentácia stavby. Rozmery stavby
podstatné pre ohodnotenie (posúdenie) boli pri obhliadke zamerané na mieste. Doklady o veku stavby boli
predložené v znaleckom posudku čestným prehlásením. Predložené a získané dokumentácie sú vzájomne v
súlade.

e) údaje katastra nehnuteľností:
Vlastnícke a evidenčné údaje :        
podľa listu vlastníctva č. 2533 katastrálne územie Komjatice, obec Komjatice, okres Nové Zámky:

A. MAJETKOVÁ PODSTATA:

PARCELY registra  "C" evidované  na katastrálnej mape
Pozemky zapísané pod parc.č.  655/1 o výmere 864 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria  so
spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. 
Pozemky  zapísané  pod  parc.č.  655/2  o  výmere  442  m2 evidovaný  ako  záhrady  so  spôsobom využitia
pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,
ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. 
Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. 

STAVBY:
Rodinný dom súpisné číslo 260 na parcele číslo 655/1

B: VLATNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Por. č.: 1
Heka  Jozef  r.  Heka,  Dátum  narodenia:  17.06.1966  a  Mária  Heková  r.  Olahová,  Dátum  narodenia:
31.10.1967, Nádražná 290/43, Komjatice, PSČ 941 06, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1

Titul nadobudnutia: 
KÚPNA ZMLUVA V 2625/98 ZO DŇA 13.7.1998



Poznámka:
Začatie výkonu  záložného práva Tatra bankou, a.s., formou  predaja nehnuteľností - parciel registra  C-KN
č. 655/1, 655/2 a rodinného domu so súp.č. 290 na parcele č. 655/1 - na dražbe, P 1184/14

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe spis.  zn.  DD PSO394/14, konanej dňa 17.2.2015, dražobník:  Platiť  sa
oplatí s.r.o., Košická  56, Bratislava, IČO: 45 684 618, P 7/15, č. zmeny 21/15

C. ŤARCHY:  

Por. č.: 1
Zriadenie záložného práva v prospech Tatra banky,a.s.(00686930) na zabezpečenie pohľ.podľa záložnej
zmluvy zo dňa 27.6.2012 na nehn.655/1,655/2 a stavbu na par.655/1 sč.290 V 3216/2012

Por. č.: 1
EXÚ Nové Zámky, JUDr. Ing. Jozef Štorek vydáva exekučný  príkaz na zriadenie exekučného záložného
práva č. EX 1739/2013 zo dňa 13.11.2013, v prospech oprávneného: PROSPECT, spol. s r.o., Nové Zámky
pre nehnuteľnosť parc. č. 655/1, 655/2 a pre stavbu s.č. 290 na p.č. 655/1 v celosti  - Z 7012/2013

Por. č.: 1
Zmena  záložného  veriteľa   pohľadávky  identifikovanej  ako  Zmluva  o  bezúčelovom  splátkovom  úvere
č.9912002768 zabezpečovanom záložným právom k nehnuteľnosti  zo  dňa 27.6.2012,  zapísanou pod V
3216/12, v prospech spoločnosti Debt Collector, s.r.o., so sídlom:  Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919
na  základe  Zmluvy  o  postúpení  pohľadávky  zo  dňa  24.8.2016  z  Tatra  banky,  a.s.,  Bratislava  na
nehnuteľnosti:  C-KN parcely č. 655/1, 655/2 a stavbu rodinného domu súp. číslo 290 na parc. 655/1, Z
6419/16 - č. zmeny 529/2016.

Iné údaje: 
Bez zápisu

f) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia, stavby, ktoré sa
nezapisujú  do  katastra  nehnuteľností,  sa  identifikujú  parcelným  číslom  pozemku,  na  ktorom sú
postavené,  
 

· Rodinný dom súpisné číslo 290, orientačné číslo 43 postavený na parcele 655/1 na ulici Nádražná
· Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako pozemok parc.č. 655/1 o výmere 864 m2 a

parc.č. 655/2 o výmere 442 m2,
 
g) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
neboli zistené

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 RODINNÉ DOMY

2.1.1 Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 290

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:
Rodinný dom súpisné číslo 290 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 655/1 v
katastrálnom území Komjatice. Rodinný dom sa nachádza cca 20 km od centra okresného mesta Nové
Zámky a cca 20 km od krajského mesta Nitra  v  centrálnej  časti  obce,  v obytných častiach s prevažne



rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami.
V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dispozičné riešenie:
Dispozične ide o prízemný rodinný dom s čiastočným podpivničením. Na prízemí sa nachádzajú obytné
miestnosti, ktoré sú umiestnené za sebou a okrem krajných miestností sú všetky priestory priechodné. 

Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
Zvislé  nosné  konštrukcie  sú  murované  z  tehál  v  skladobnej  hr.  nad  30  do  40  cm.  Vodorovné  nosné
konštrukcie  tvoria  stropy  klenbové.  Schodisko  tvorí  kovový  rebrík.  Úpravy  vnútorných  povrchov  tvoria
vnútorné omietky striekané (hrubozrnné). Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia len studenej
vody. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) svetelná a motorická.

1. Nadzemné podlažie
Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované
z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 50 do 60cm. Deliace konštrukcie tvoria  tehlové priečkovky.
Vodorovné  nosné konštrukcie  tvoria  stropy  s  viditeľnými  trámami  drevené.  Strechu  tvorí  krovy  sedlový.
Krytina strechy na krove je z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu.
Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov
tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, kuchyne
min.  pri  sporáku  a  dreze.  Výplne  otvorov  tvoria  dvere  hladké  plné  a  zasklené  a  okná  plastové  s
dvojvrstvovým  zasklením.  Okenné  žalúzie  sú  kovové.  Podlahy  obytných  miestností  tvoria  veľkoplošné
parkety. Podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou
rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie
kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo a vodovodné batérie, ktoré sú pákové nerezové so sprchou a
ostatné. Záchod je splachovací bez umývadla. Zdroj vykurovania tvoria lokálne plynové kachle. Vnútorné
rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody
tvorí  zásobníkový  ohrievač.  Vnútorné  rozvody  kanalizácie  sú  z  plastového  potrubia.  Vnútorné  rozvody
elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.
Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové
KS: 111 0 Jednobytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie
Začiatok
užívania

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP

1. PP 1940
1,2*(3,175*1,925+0,895*1,695+3,1
1*0,88)

12,44 120/12,44=9,646

1. NP 1940 26,9*6 161,4

1. NP 2013 6*5,325 31,95

Spolu 1. NP 193,35 120/193,35=0,621

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

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

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Bo
d

Položka Hodnota



1 Osadenie do terénu

1.1.b v priemernej hĺbke 2 m a viac bez zvislej izolácie 780

4 Murivo
4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. 
nad 30 do 40 cm

1000

6 Vnútorné omietky

6.2 sádrové, striekané (hrubozrnné) 625

7 Stropy

7.3 klenbové 650

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice

16.9 kovové 210

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)

25.1 svetelná, motorická 280

30 Rozvod vody

30.1.b z pozinkovaného potrubia len studenej vody 30

Spolu 3575

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

Spolu 0

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bo
d

Položka Hodnota

2 Základy

2.2.b betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie 425

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

1150

5 Deliace konštrukcie

5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160

6 Vnútorné omietky

6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400

7 Stropy

7.2.b s viditeľnými trámami drevené 570

8 Krovy

8.3 väznicové sedlové, manzardové 575

10 Krytiny strechy na krove

10.2.c pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové 535

12 Klampiarske konštrukcie strechy

12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty 55

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

13.2 z pozinkovaného plechu 20

14. Fasádne omietky

14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  nad 2/3 260

17 Dvere

17.3 hladké plné alebo zasklené 135

18 Okná

18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530

19 Okenné žalúzie



19.3 kovové 300

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)
22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, 
laminátové)

355

23 Dlažby a podlahy ost. miestností

23.2 keramické dlažby 150

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)

25.1 svetelná, motorická 280

30 Rozvod vody

30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55

31 Inštalácia plynu

31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35

Spolu 5990

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika

33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) 20

34 Zdroj teplej vody
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným 
vykurovaním (1 ks)

65

35 Zdroj vykurovania

35.2.c lokálne - plynové kachle (5 ks) 300

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka 
(štvorhoráková) (1 ks)

60

36.7 odsávač pár (1 ks) 30

36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) 30
36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) 
(3.9 bm)

215

37 Vnútorné vybavenie

37.4 vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) 115

37.5 umývadlo (1 ks) 10

38 Vodovodné batérie

38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35

38.4 ostatné (1 ks) 15

39 Záchod

39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25

40 Vnútorné obklady

40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) 80

40.4 vane (1 ks) 15

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

45 Elektrický rozvádzač

45.1 s automatickým istením (1 ks) 240

Spolu 1270

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95

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



1. PP (3575 + 0 * 9,646)/30,1260 118,67

1. NP (5990 + 1270 * 0,621)/30,1260 225,01

TECHNICKÝ STAV

Vek stavby (V)
Pre účely tejto metodiky sa počíta ako rozdiel roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné

rozhodnutie a rokom ohodnotenia. V prípadoch, keď došlo k užívaniu stavby skôr, vypočíta sa vek tak, že od
roku,  ku ktorému sa ohodnotenie  vykonáva,  sa odpočíta rok,  v  ktorom sa preukázateľne stavba začala
užívať.  Ak nemožno vek  stavby  takto  zistiť,  počíta  sa podľa iného dokladu (napr.  vyjadrenie  obecného
úradu), a ak nie je ani taký doklad, určí sa preskúma-teľným odborným odhadom.

Lineárna metóda
Pri použití lineárnej metódy sa opotrebovanie stavby - podlažia rovnomerne rozdelí na celú dobu

predpokladanej životnosti.

Predpokladaná životnosť stavby (Z)
Rozumie sa celková predpokladaná životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného

zániku. Udáva sa v rokoch. Stanoví sa základná životnosť alebo preskúmateľným odborným odhadom.

Zostatková životnosť stavby (T)
Zostatkovou životnosťou stavby sa za predpokladu bežnej údržby rozumie vek od dátumu odhadu

do zániku stavby. Udáva sa v rokoch. Vypočíta sa pomocou súčiniteľa okamžitého stavu prvkov dlhodobej
životnosti zo základnej zostatkovej životnosti stavby.

Súčiniteľ okamžitého stavu PDŽ
Vyjadruje stav prvkov dlhodobej životnosti ku dňu odhadu v rozmedzí 0 až 100% s ohľadom na ich

vek. Veľmi dobrý stav zodpovedá hodnote 100 %. V rozmedzí 0 až 100 % sa pohybuje váhovým priemerom
stavu jednotlivých PDŽ s prihliadnutím na:
to, či sa na posudzovanom objekte nachádzajú všetky PDŽ; počet PDŽ = n
cenový podiel jednotlivých PDŽ na ich súčte, ktorý tvorí 100 %
stavu jednotlivých PDŽ

Základná zostatková životnosť stavby (TT)
Vyjadruje vek stavby od dátumu odhadu do zániku stavby za predpokladu bežnej údržby a stavu

PDŽ ku dňu hodnotenia 100 %. 

Základná životnosť stavby (ZZ)
Stanovuje sa s ohľadom na stavebno-technické prevedenie prvkov dlhodobej životnosti.

Analytická metóda
Analytická metóda výpočtu opotrebovania pomocou objemových podielov konštrukcií a vybavenia

stavby sa môže použiť v nasledovných prípadoch:
· hodnotená stavba je pred alebo po oprave, ktorá je vykonávaná mimo bežnej údržby stavby,
· hodnotená stavba je vo veľmi dobrom alebo zlom technickom stave,
· v  prípadoch,  pri  ktorých  výpočet  opotrebenia  lineárnou  metódou  nezodpovedá  skutočnosti  alebo
opotrebenie je objektívne väčšie ako 80 % a
· pri hodnotení kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok.

Výpočet vychádza zo stanovenia cenových podielov jednotlivých konštrukcií a vybavení stavby, výpočtu ich
opotrebovania. Celkové opotrebovanie stavby je váhovým priemerom opotrebovania jednotlivých konštrukcií
a vybavení,  pričom váhou je cenový podiel.  Vek a životnosť sa určujú pri každej konštrukcii  a vybavení
samostatne. Ak nie je možné presne zistiť vek jednotlivých konštrukcií a vybavení, tak sa vypočíta odborným
odhadom. V týchto prípadoch je možné odborne odhadnúť opotrebenie jednotlivých konštrukcií a vybavení.

Cenové podiely
a.) pri stavbách hodnotených tvorbou rozpočtového ukazovateľa na m2 zastavanej plochy podlažia podľa
jednotlivých položiek sa stanovia  pomerom reprodukčnej  hodnoty danej konštrukcie alebo vybavenia  vo
všetkých  podlažiach  ku  celkovej  reprodukčnej  hodnote  celej  stavby.  Hodnota  danej  konštrukcie  alebo



vybavenia sa zistí ako súčet násobkov hodnoty položky a zastavanej plochy jednotlivých podlaží.
b.) pri ostatných stavbách (budovy, haly, byty)

Stavba je  uvažovaná so začiatkom užívania  v roku 1940 na základe čestného prehlásenia.  Pre
uvažovaný  rodinný  dom  je  vhodné  použiť  analytickú  metódu  vzhľadom  na  skutočnosť,  že  na  stavbe
rodinného domu boli vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce. 

Čís
lo

Názov
Cenový
podiel

[%]

Rok
užívania

Životnos
ť

Vek
Opotrebenie

[%]

1 Základy vrátane zemných prác 6,35 1940 150 76 3,22

2 Zvislé konštrukcie 18,34 1940 80 76 17,42

3 Stropy 8,17 1940 80 76 7,76

4 Zastrešenie bez krytiny 7,68 1940 80 76 7,30

5 Krytina strechy 7,14 1940 80 76 6,78

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 2002 30 14 0,47

7 Úpravy vnútorných povrchov 5,88 2000 50 16 1,88

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,47 2006 30 10 1,16

9 Vnútorné keramické obklady 1,47 2000 30 16 0,78

10 Schody 0,18 1940 80 76 0,17

11 Dvere 1,80 2000 80 16 0,36

12 Vráta 0,00 1940 0 0 0,00

13 Okná 7,08 2000 50 16 2,27

14 Povrchy podláh 6,74 2000 20 16 5,39

15 Vykurovanie 4,01 1999 20 17 3,41

16 Elektroinštalácia 7,18 1999 25 17 4,88

17 Bleskozvod 0,00 1940 0 0 0,00

18 Vnútorný vodovod 1,43 1999 20 17 1,22

19 Vnútorná kanalizácia 0,27 1999 30 17 0,15

20 Vnútorný plynovod 0,47 1999 20 17 0,40

21 Ohrev teplej vody 0,87 1999 20 17 0,74

22 Vybavenie kuchýň 4,46 2000 20 16 3,57

23 Hygienické zariadenia a WC 2,00 1999 30 17 1,13

24 Výťahy 0,00 1940 0 0 0,00

25 Ostatné 4,01 2000 30 16 2,14

Opotrebenie 72,60%

Technický stav 27,40%

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

1. PP z roku 1940

Východisková hodnota 118,67 €/m2*12,44 m2*2,313*0,95 3 244,13

Technická hodnota 27,40% z 3 244,13 888,89

1. NP z roku 1940

Východisková hodnota 225,01 €/m2*193,35 m2*2,313*0,95 95 605,48

Technická hodnota 27,40% z 95 605,48 26 195,90

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

Podlažie Východisková Technická hodnota [€]



hodnota [€]

1. podzemné podlažie 3 244,13 888,89

1. nadzemné podlažie 95 605,48 26 195,90

Spolu 98 849,61 27 084,79

2.2 GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

2.2.1 Garáž: Garáž

POPIS STAVBY

Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
Základy sú betónové a podmurovka je betónová. Zvislé  nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly
hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy trámčekové bez podhľadu. Strechu tvorí
krov hambálkový. Krytina strechy na krove je z pálenej škridle. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná
hladká  omietka.  Výplne  otvorov  tvoria  dvere  hladké.  Podlahy  sú  hrubé  betónové.  Vnútorné  rozvody
elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická istená cez poistkové automaty.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 812 6 Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 124 2 Garážové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie
Začiatok
užívania

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP

1. NP 2002 4,65*8,75 40,69 18/40,69=0,442

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

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

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bo
d

Položka Hodnota

2 Základy a podmurovka

2.2 betónové, podmurovka betónová 845

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)

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

4 Stropy

4.3 trámčekové bez podhľadu 205

5 Krov

5.2 hambálkové 470

6 Krytina strechy na krove
6.2.a pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné 465



dvojdrážkové

10 Vnútorná úprava povrchov

10.2 vápenná hladká omietka 185

12 Dvere

12.4 hladké plné alebo zasklené 150

14 Podlahy

14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145

18 Elektroinštalácia

18.1 svetelná a motorická - poistkové automaty 270

Spolu 3995

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

22 Vráta

22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) 295

26 Montážna jama

26.1 do 2 m2 pôdorysnej plochy (1 ks) 435

Spolu 730

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95

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

1. NP (3995 + 730 * 0,442)/30,1260 143,32

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie
Začiatok
užívania

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

1. NP 2002 14 66 80 17,50 82,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 143,32 €/m2*40,69 m2*2,313*0,95 12 815,37

Technická hodnota 82,50% z 12 815,37 10 572,68

2.3 PRÍSLUŠENSTVO

2.3.1 Plot: Oplotenie predné

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:

  z kameňa a betónu 6,00m 700 23,24 €/m

Spolu: 23,24 €/m

3. Výplň plotu:

  
z betónových prefabrik. dosiek do oceľ. alebo 
bet. stĺpikov

4,80m2 545 18,09 €/m

Dĺžka plotu:   6 m
Pohľadová plocha výplne:   6*0,8 = 4,80 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,313
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 [%]

Oplotenie predné 2000 16 34 50 32,00 68,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota
(6,00m * 23,24 €/m + 4,80m2 * 18,09 €/m2) * 2,313 *
0,95

497,24

Technická hodnota 68,00 % z 497,24 € 338,12

2.3.2 Plot: Oplotenie predné - murované

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:

  z kameňa a betónu 4,50m 700 23,24 €/m

Spolu: 23,24 €/m

3. Výplň plotu:

  
murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo 
plotových tvárnic

8,10m2 940 31,20 €/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:   4,5 m
Pohľadová plocha výplne:   4,5*1,8 = 8,10 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,313
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 [%]

Oplotenie predné - 
murované

2000 16 34 50 32,00 68,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota
(4,50m * 23,24 €/m + 8,10m2 * 31,20 €/m2 + 1ks *
249,12 €/ks + 1ks * 129,12 €/ks) * 2,313 * 0,95

1 616,38

Technická hodnota 68,00 % z 1 616,38 € 1 099,14

2.3.3 Plot: Oplotenie pozemku

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 2 Oplotenie
KS: 2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Pol
. č.

Popis Počet MJ
Body /

MJ
Rozpočtový
ukazovateľ

1. Základy vrátane zemných prác:

  
okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo 
drevených

55,20m 170 5,64 €/m

Spolu: 5,64 €/m

3. Výplň plotu:

  
zo strojového pletiva na oceľové alebo 
betónové stĺpiky

93,84m2 380 12,61 €/m

Dĺžka plotu:   55,2 m
Pohľadová plocha výplne:   55,2*1,7 = 93,84 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,313
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 [%]

Oplotenie pozemku 1980 36 14 50 72,00 28,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota
(55,20m * 5,64 €/m + 93,84m2 * 12,61 €/m2) * 2,313 *
0,95

3 284,55

Technická hodnota 28,00 % z 3 284,55 € 919,67

2.3.4 Studňa: Kopaná studňa

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody
KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Typ: kopaná
Hĺbka: 8 m
Priemer: 1000 mm
Počet elektrických čerpadiel: 1
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95
Rozpočtový ukazovateľ: do 5 m hĺbky: 81,49 €/m

5-10 m hĺbky: 149,21 €/m

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov
Začiatok
užívania

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

Kopaná studňa 1940 76 24 100 76,00 24,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota
(81,49 €/m * 5m + 149,21 €/m * 3m + 357,83 €/ks *
1ks) * 2,313 * 0,95

2 665,42

Technická hodnota 24,00 % z 2 665,42 € 639,70



2.3.5 Vonkajšia úprava: Prípojka vody

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO: 827 1 Vodovod 
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod: 1.2. Vodovodné prípojky a rády oceľové potrubie
Položka: 1.2.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  1780/30,1260 = 59,09 €/bm
Počet merných jednotiek:  8,5 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 [%]

Prípojka vody 1999 17 23 40 42,50 57,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 8,5 bm * 59,09 €/bm * 2,313 * 0,95 1 103,75

Technická hodnota 57,50 % z 1 103,75 € 634,66

2.3.6 Vonkajšia úprava: Šachta nad studňou

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO: 827 1 Vodovod 
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod: 1.6. Armatúrna šachta (JKSO 825 5)
Položka: 1.6.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  7850/30,1260 = 260,57 €/m3 OP
Počet merných jednotiek:  1,5*2*1,6 = 4,8 m3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 [%]

Šachta nad studňou 1999 17 33 50 34,00 66,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 4,8 m3 OP * 260,57 €/m3 OP * 2,313 * 0,95 2 748,54

Technická hodnota 66,00 % z 2 748,54 € 1 814,04

2.3.7 Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka

ZATRIEDENIE STAVBY

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

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod: 2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové
Položka: 2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  530/30,1260 = 17,59 €/bm
Počet merných jednotiek:  9,5 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 1999 17 33 50 34,00 66,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 9,5 bm * 17,59 €/bm * 2,313 * 0,95 367,22

Technická hodnota 66,00 % z 367,22 € 242,37

2.3.8 Vonkajšia úprava: Prípojka zemného plynu

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO: 827 5 Plynovod 



Kód KS: 2221 Miestne plynovody
Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5)
Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  425/30,1260 = 14,11 €/bm
Počet merných jednotiek:  5,5 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95
Dokončenosť: 75 %

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov
Začiatok
užívania

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

Prípojka zemného 
plynu

1999 17 23 40 42,50 57,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]
Východisková hodnota
dokončenej stavby

5,5 bm * 14,11 €/bm * 2,313 * 0,95 170,54

Východisková hodnota 5,5 bm * 14,11 €/bm * 2,313 * 0,95 * 75/100 127,91

Technická hodnota 57,50 % z 127,91 € 73,55

Dokončenosť stavby: (127,91 / 170,54) * 100% = 75,00%

2.3.9 Vonkajšia úprava: Prípojka el. energie

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.b) vodiče - 3-fázová prípojka vzdušná AlFe

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:  25 bm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 [%]

Prípojka el. energie 1980 36 14 50 72,00 28,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 25 bm * (15,93 €/bm + 0 * 9,56 €/bm) * 2,313 * 0,95 875,17

Technická hodnota 28,00 % z 875,17 € 245,05

2.3.10 Vonkajšia úprava: Spevnené plochy

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy 
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie
Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu
Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  260/30,1260 = 8,63 €/m2 ZP
Počet merných jednotiek:  6*0,5+0,9*35,7+3,2*23,5+4,6*2 = 119,53 m2 ZP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 [%]

Spevnené plochy 1980 36 14 50 72,00 28,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 119,53 m2 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,313 * 0,95 2 266,86

Technická hodnota 28,00 % z 2 266,86 € 634,72



2.3.11 Vonkajšia úprava: Vonkajší záchod

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO: 815 9 Vonkajší záchod 
Kód KS: 2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 11. Vonkajší záchod (JKSO 815 9)
Bod: 11.1. Drevený bez žumpy

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  1200/30,1260 = 39,83 €/Ks
Počet merných jednotiek:  1 Ks
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 [%]

Vonkajší záchod 1980 36 4 40 90,00 10,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 1 Ks * 39,83 €/Ks * 2,313 * 0,95 87,53

Technická hodnota 10,00 % z 87,53 € 8,75

2.3.12 Vonkajšia úprava: Prístrešok pri vstupe

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:  1,5*2,5 = 3,75 m2 ZP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 2,313
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 pri vstupe 2000 16 34 50 32,00 68,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov Výpočet Hodnota [€]

Východisková hodnota 3,75 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,313 * 0,95 853,50

Technická hodnota 68,00 % z 853,50 € 580,38

2.4 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 
HODNOTY

Názov
Východisková

hodnota [€]
Technická hodnota

[€]
Rodinný dom s.č. 290 98 849,61 27 084,79

Garáž 12 815,37 10 572,68

Ploty

Oplotenie predné 497,24 338,12

Oplotenie predné - murované 1 616,38 1 099,14

Oplotenie pozemku 3 284,55 919,67

Celkom za Ploty 5 398,17 2 356,93

Kopaná studňa 2 665,42 639,70

Vonkajšie úpravy

Prípojka vody 1 103,75 634,66

Šachta nad studňou 2 748,54 1 814,04

Kanalizačná prípojka 367,22 242,37

Prípojka zemného plynu 127,91 73,55

Prípojka el. energie 875,17 245,05

Spevnené plochy 2 266,86 634,72

Vonkajší záchod 87,53 8,75

Prístrešok pri vstupe 853,50 580,38

Celkom za Vonkajšie úpravy 8 430,48 4 233,52

Celkom: 128 159,05 44 887,62

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Všeobecne sa stanoví všeobecná hodnota stavieb nasledovnými metódami:

Porovnávacia metóda
Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku

(obstavaný priestor, zastavanú plochu, podlahovú plochu, dÍžku. kus a pod.). Pri porovnaní sa prihliada na
rozdielnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.

Hlavné faktory porovnania sú:
- ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby apod.),
- polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.),
- konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard. podštandard, príslušenstvo a pod.).

Podklady  na  porovnanie  (doklady  o  prevode  alebo  prechode  nehnuteľností,  prípadne  ponuky
realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné.



Pri  porovnávaní  treba  vylúčiť  všetky  vplyvy  mimoriadnych  okolností  na  trhu  s  nehnuteľnosťami
(napr.  príbuzenské  vzťahy  medzi  predávajúcimi  a  kupujúcimi,  stav  tiesne,  predávajúceho  alebo
kupujúceho, rôzne záujmy skupín a pod.).

Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný taký veľký
súbor, aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky.

Kombinovaná metóda
Použije  sa pri  stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Všeobecná hodnota sa
vypočíta  podľa  vzťahu,  kde  sa  berie  do  úvahu  váhy  výnosovej  hodnoty  a  váhy  technickej  hodnoty
nehnuteľnosti.

Metóda polohovej diferenciácie
Metódou polohovej diferenciácie sa spravidla samostatne stanoví všeobecná hodnota pre - stavby s

výnimkou bytov a nebytových priestorov, - byty a nebytové priestory. Ťažiskom práce znalca je výstižné
stanovenie hodnoty koeficienta polohovej diferenciácie. Koeficient polohovej diferenciácie sa môže stanoviť
pre skupinu stavieb alebo jednotlivo pre každú stavbu.

Výber metódy
Všeobecná hodnota sa obvykle zisťuje porovnaním už realizovaných predajov a prevodov bytov,

nebytových priestorov a domov v danom mieste a čase, pokiaľ sú k tomu dostupné preskúmateľné náklady.
Avšak  tieto  informácie  nie  sú  k  dispozícii  od  štatisticky  významnejšieho  súboru  porovnateľných
nehnuteľností.  V  danom prípade je  potrebné použiť  náhradnú metodiku,  ktorou  sa  vypočíta  všeobecná
hodnota. Vlastná všeobecná hodnota sa od takto zistenej časovej hodnoty môže i výraznejšie odlišovať.
nehnuteľnosti sú vecami dlhodobejšieho charakteru a cena dosahovaná v istých časových obdobiach sa
môže byť rozdielna od ich časovej hodnoty. Preto pre výpočet všeobecnej hodnoty volím metódu polohovej
diferenciácie. 

a) Analýza polohy nehnuteľností:        
Územie  obce  Komjatice  patrí  podľa  územnosprávneho  členenia  Slovenskej  republiky  do

Nitrianskeho  kraja  a  okresu  Nové  Zámky.  Obec  Komjatice  leží  severne  od  Šurian  v  severnej  časti
Novozámockého okresu, na Podunajskej nížine, resp. Podunajskej pahorkatine. Komjatice sa nachádzajú 91
km východne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 20 km južne od krajského mesta Nitra, 18
km severne od okresného mesta Nové Zámky. Katastrálne územie obce Komjatice tvorí severnú hranicu s
obcou Veľký Kýr, východnú hranicu s obcami Černík a Mojzesovo, južnú hranicu s mestom Šurany a obcou
Lipová, západnú hranicu s obcou Rastislavice. 

Územie  obce  je  súčasťou  Podunajskej  nížiny,  ktorá  sa  skladá  z  celkov  Podunajská  nížina  a
Podunajská pahorkatina – z jej časti Nitrianska tabuľa. Na nižšie položenej Podunajskej nížine leží takmer
celý intravilán obce, ktorý na severovýchode a juhovýchode lemuje rieka Malá Nitra (predtým Stará Nitra),
pôvodné prietokové rameno rieky Nitry. Katastrálne územie obce sa rozprestiera vo výške 125 – 150 m n.
m.. Obec Komjaticece leží severne od Šurian, v severnej časti Novozámockého okresu. Katastrálne územie
obce Komjatice tvorí severnú hranicu s obcou Veľký Kýr, východnú hranicu s obcami Černík a Mojzesovo,
južnú hranicu s mestom Šurany a obcou Lipová, západnú hranicu s obcou Rastislavice. Obec Komjatice
pozostáva z jedného katastrálneho územia s rozlohou 3 076,0 ha.  Obec Komjatice je súčasťou ťažiska
osídlenia druhej úrovne - novozámocko – komárňanské ťažisko osídlenia a leží na ponitrianskej rozvojovej
osi  druhého  stupňa Bánovce  nad  Bebravou  –  Topoľčany  –  Nitra  –  Nové  Zámky  –  Komárno.  Pôdorys
zastavanej časti obce má trojuholníkový tvar kopírujúci nosné pôdorysné prvky, ktorými sú tok Malá Nitra a
dopravný koridor železničnej trate a cesty I/64. V pôdoryse obce sú čitateľné tri hlavné sídelné kompozičné
osi. Výškové zónovanie obce, vzhľadom na charakter vidieckej formy zástavby prevažne nepresahuje 1 – 2
podlažia. Obec charakterizujú dominanty medzi ktoré patria: objekt kostola, areál  cintorína s kalváriou a
kostolom,  priestorové  dominanty  prírodných  prvkov  vinohradov,  Komjatického  parku  a  vodnej  plochy
Štrkárne.  Prevažnú  časť  riešeného  územia  predstavuje  veľkobloková  orná  pôda,  ktorá  sa  nachádza  v
západnej a východnej časti riešeného územia. V západnej časti územia sa popri poľných cestách a vodných
kaná- loch nachádza sprievodná líniová vegetácia, ktorá plní ochrannú a protieróznu funkciu. Malobloková
orná pôda sa nachádza dotyku so zastavaným územím a vytvára pufračnú zónu medzi zastavaným územím
a krajinou. V lokalite Vinohrady sa nachádza mozaika záhrad, viníc a trvalých trávnatých porastov, ktorá
predstavuje významný ekostabilizačný prvok v poľnohospodársky využívanej krajine. V katastrálnom území
sa nenachádzajú kompaktné plochy lesných porastov. Fragmenty lesných porastov sa nachádzajú južne od
zastavaného  územia  v  lokalite  Kúty,  východne  od  zastavaného  územia  pri  futbalovom  ihrisku,  pri  ulici
Generála  Svobodu  a  pri  prírodnej  rezervácii  Torozlín.  Základné  vzdelávanie  je  v  obci  poskytované  v
Základnej škole, ktorá sídli v hlavnom ťažiskovom priestore obce na Námestí A. Cabana. Základná škola v



súčasnosti  poskytuje
vzdelanie  500  žiakom.
Školský  areál  disponuje
športoviskom  s  atletickou
dráhou,  volejbalovým
ihriskom  a  multifunkčnou
športovacou  plochou.  Pri
škole  sa  nachádza  aj
uzavretá  športovacia
plocha  v  telocvični.  Popri
základnej škole je žiakom
poskytovaná mimoškolská
aktivita v školskom klube.
Škola  disponuje
stravovacím  zariadením,
ktoré  využíva  630
stravníkov. 

Rodinný  dom
súpisné  číslo  290  je
postavený  na  pozemku

rovinatého charakteru na parcele číslo 655/1 v katastrálnom území Komjatice. Rodinný dom sa nachádza
cca 20 km od centra okresného mesta Nové Zámky a cca 20 km od krajského mesta Nitra v centrálnej časti

obce, v obytných častiach s
prevažne  rodinnými
domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti
bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Dostupnosť železničnej stanice Komjatice je do 5 min. Dostupnosť na dialnicu R1 je cca 20 km.
Dostupnosť  lodnej  dopravy  je  v  rámci  mesta  Komárno.  Dostupnosť  miestnych  úradov  je  do  5-10  min.
Základná  obchodná  sieť  a  služby  sú  dostupné.  Základná  zdravotná  starostlivosť,  základné  školy  sú
dostupné.  Samotná  nehnuteľnosť  sa  nachádza  na  pozemku  svahovitého  -  skalnatého  charakteru  s
dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Nádražná. Prístup do rodinného
domu je na úrovni I.NP (prízemie). 

b) Analýza využitia nehnuteľností:
Dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.



c)  Analýza  prípadných  rizík  spojených  s  využívaním  nehnuteľností,  najmä  závady  viaznuce  na
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:
Na základe výpisu z listu vlastníctva na nehnuteľnosť viazne záložné právo a exekučné záložné právo. 

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE

V  zmysle  Metodiky  výpočtu  všeobecnej  hodnoty  nehnuteľností  a  stavieb  spracované  Žilinskou
univerzitou v Žiline - Ústavom súdneho inžinierstva v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou - 2. vydanie.
Žilina marec 2001 priemerný koeficient predajnosti v SR pre obce a bytové budovy je v rozmedzí 0,2 - 0,3.
Koeficient je upravený vzhľadom na vybavenie, polohy a stavu a vzhľadom na údržbu a vek. Pre určenie
uvedenej hodnoty sú uvažované hodnoty uverejnené na stránke NBS. 

V prípadoch ak ide o samostatnú obec a oblasť so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností,  je
možné  priemerný  koeficient  predajnosti  zvýšiť  max.  o  hodnotu  0,15  oproti  pôvodnému  koeficientu
prislúchajúcemu pôvodnému zaradeniu. Pre ohodnocovanú nehnuteľnosť v obci Komjatice volím priemerný
koeficient polohovej diferenciácie 0,40. 

Trh s nehnuteľnosťami, ktoré sú vo výkone záložného práva formou dobrovoľnej dražby - dopyt v
porovnaní s ponukou je nižší. Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce - časti obce, mimo
obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk. Súčasný technický stav nehnuteľností - nehnuteľnosť
vyžaduje  opravu.  Prevládajúca  zástavba  v  okolí  nehnuteľnosti  -  objekty  administratívnej,  občianskej
vybavenosti a služieb, bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. Príslušenstvo nehnuteľnosti -
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti. Typ nehnuteľnosti - priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným riešením. Pracovné možnosti  obyvateľstva -
miera nezamestnanosti - dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do
10 %. Skladba obyvateľstva v mieste stavby - priemerná hustota obyvateľstva. Orientácia nehnuteľnosti k
svetovým stranám - orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Konfigurácia
terénu - rovinatý pozemok. Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby - elektrická prípojka, vodovod,
prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa. Doprava v okolí nehnuteľnosti - železnica a autobus.
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav. , obchody, služby, kultúra) - obecný úrad, pošta, základná škola,
zdravotné stredisko,  kultúrne zariadenie,  základná obchodná sieť  a základné služby.  Prírodná lokalita v
bezprostrednom okolí  stavby  -  les,  vodná  nádrž,  park,  vo  vzdialenosti  nad  1000  m.  Kvalita  životného
prostredia v bezprostrednom okolí stavby - bežný hluk a prašnosť od dopravy. Možnosti zmeny v zástavbe -
územný rozvoj,  vplyv na nehnut. - bez zmeny. Možnosti ďalšieho rozšírenia -  rezerva plochy pre ďalšiu
výstavbu  až  trojnásobok  súčasnej  zástavby.  Dosahovanie  výnosu  z  nehnuteľností  -  nehnuteľnosti  bez
výnosu. Názor znalca - problematická nehnuteľnosť. 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,4

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda Výpočet Hodnota

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) 1,200

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800

III. trieda Priemerný koeficient 0,400

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,220

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) 0,040

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Čís
lo

Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI
Váha

vI

Výsledok
kPDI*vI

1 Trh s nehnuteľnosťami



dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,220 13 2,86

2
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 
centru obce
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybraných sídlisk

II. 0,800 30 24,00

3 Súčasný technický stav nehnuteľností

nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,400 8 3,20

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti
objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a 
služieb, bez zázemia, parkov s obmedzeným 
prístupom a pod.

II. 0,800 7 5,60

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,400 6 2,40

6 Typ nehnuteľnosti
priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým 
dispozičným riešením.

III. 0,400 10 4,00

7
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti 
dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu 
dopravy, nezamestnanosť do 10 %

II. 0,800 9 7,20

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby

priemerná hustota obyvateľstva II. 0,800 6 4,80

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám
orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a 
čiastočne nevhodná

III. 0,400 5 2,00

10 Konfigurácia terénu
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do
5%

I. 1,200 6 7,20

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, 
kanalizácia, telefón, spoločná anténa

II. 0,800 7 5,60

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti

železnica a autobus III. 0,400 7 2,80

13
Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., 
obchody, služby, kultúra)
obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné 
stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná 
sieť a základné služby

III. 0,400 10 4,00

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,220 8 1,76

15
Kvalita životného prostredia v bezprostrednom 
okolí stavby
bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,800 9 7,20

16
Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv
na nehnut.
bez zmeny III. 0,400 8 3,20

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia
rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok 
súčasnej zástavby

IV. 0,220 7 1,54

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností

nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,040 4 0,16

19 Názor znalca

problematická nehnuteľnosť IV. 0,220 20 4,40



Spolu 180 93,92

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 93,92/ 180 0,522

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 44 887,62 € * 0,522 23 431,34 €

3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

3.2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  PARCELY registra  "C" evidované  na katastrálnej mape

POPIS

Pozemky zapísané pod parc.č. 655/1 o výmere 864 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria
so  spôsobom  využitia  pozemok,  na  ktorom  je  postavená  bytová  budova  označená  súpisným  číslom.
Pozemky  zapísané  pod  parc.č.  655/2  o  výmere  442  m2 evidovaný  ako  záhrady  so  spôsobom využitia
pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,
ovocie,  okrasná  nízka  a  vysoká  zeleň  a  iné  poľnohospodárske  plodiny.  Pozemky  sú  umiestnené  v
zastavanom území obce. 

Obec: Komjatice. Východisková hodnota: VHMJ = 3,32 €/m2.

Názov koeficientu a jeho hodnotenie: koeficient všeobecnej situácie - stavebné územie obcí do 5
000  obyvateľov;  koeficient  intenzity  využitia  -  rodinné  domy  so  štandardným  vybavením;  koeficient
dopravných vzťahov - obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do
mesta ešte vyhovujúca; koeficient obchodnej a priemyselnej polohy - obytná poloha; koeficient technickej
infraštruktúry pozemku -  dobrá vybavenosť;  koeficient  povyšujúcich  faktorov -  nevyskytuje  sa;  koeficient



redukujúcich faktorov - nevyskytuje sa.

Parcela Druh pozemku Vzorec
Spolu

výmera
[m2]

Podiel
Výmera

[m2]

655/1 zastavané plochy a nádvoria 864 864,00 1/1 864,00

655/2 záhrada 442 442,00 1/1 442,00
Spolu 
výmera  

1 306,00

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

Označenie a názov
koeficientu

Hodnotenie
Hodnota
koeficien

tu
kS

koeficient všeobecnej
situácie

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

0,80

kV

koeficient intenzity
využitia

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

1,00

kD

koeficient dopravných
vzťahov

2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo
autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte 
vyhovujúca

0,85

kP

koeficient obchodnej a
priemyselnej polohy

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,10

kI

koeficient technickej
infraštruktúry pozemku

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

1,20

kZ

koeficient povyšujúcich
faktorov

1. nevyskytuje sa 1,00

kR

koeficient redukujúcich
faktorov

1. nevyskytuje sa 1,00

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

Názov Výpočet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciácie
kPD = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,10 * 1,20 * 
1,00 * 1,00

0,8976

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 0,8976 2,98 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku
VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 306,00 m2 * 2,98
€/m2 3 891,88 €

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

Názov
Všeobecná hodnota

pozemku v celosti [€]
parcela č. 655/1 2 574,72

parcela č. 655/2 1 317,16

Spolu 3 891,88



III. ZÁVER

1. OTÁZKY A ODPOVEDE

Predmetom  znaleckého  posudku  je  stanovenie  Všeobecnej  hodnoty  nehnuteľnosti  evidovanej  na  liste
vlastníctva číslo 2533 katastrálne územie Komjatice, obec Komjatice, okres Nové Zámky:

· Rodinný dom súpisné číslo 290, orientačné číslo 43 postavený na parcele 655/1 na ulici Nádražná
· Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako pozemok parc.č. 655/1 o výmere 864 m2 a

parc.č. 655/2 o výmere 442 m2,
za účelom výkonu záložného práva

Z  dôvodu  neexistencie  relevantných  a  hodnoverných  podkladov  pre  aplikáciu  porovnávacej  metódy
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, ako aj z dôvodu nevhodnosti použitia kombinovanej metódy
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti  bola ako jediná vhodná metóda použitá metóda polohovej
diferenciácie.

2. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia:
Stavby:
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 23 431,34 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 3 891,88 €
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota [€]

Stavby

Rodinný dom s.č. 290 14 138,26

Garáž 5 518,94

Ploty

Oplotenie predné 176,50

Oplotenie predné - murované 573,75

Oplotenie pozemku 480,07

Spolu za Ploty 1 230,32

Kopaná studňa 333,92

Vonkajšie úpravy

Prípojka vody 331,29

Šachta nad studňou 946,93

Kanalizačná prípojka 126,52

Prípojka zemného plynu 38,39

Prípojka el. energie 127,92

Spevnené plochy 331,32



Vonkajší záchod 4,57

Prístrešok pri vstupe 302,96

Spolu za Vonkajšie úpravy 2 209,90

Spolu stavby 23 431,34

Pozemky
PARCELY registra  "C" evidované  na katastrálnej mape - parc. č. 655/1  
(864 m2)

2 574,72

PARCELY registra  "C" evidované  na katastrálnej mape - parc. č. 655/2  
(442 m2)

1 317,16

Spolu pozemky (1 306,00 m2) 3 891,88

Spolu VŠH 27 323,22

Zaokrúhlená VŠH spolu 27 300,00

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  27 300,00 €
Slovom: Dvadsaťsedemtisíctristo Eur

4. MIMORIADNE RIZIKÁ

Závady viaznuce na nehnuteľnosti
Na  základe  miestneho  šetrenia  a  na  základe  dodaných  podkladov  je  možné  konštatovať,  že  na
posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady viaznuce na nehnuteľnosti

Práva spojené s nehnuteľnosťou
Na  základe  šetrenia  a  na  základe  dodaných  podkladov  je  možné  konštatovať,  že  na  posudzovanej
nehnuteľnosti neboli zistené žiadne práva spojené s nehnuteľnosťou

Predkupné právo
Na  základe  miestneho  šetrenia  a  na  základe  dodaných  podkladov  je  možné  konštatovať,  že  na
nehnuteľnosti neviaznu žiadne predkupné práva.

Vecné bremená vzniknuté na základe osobitných predpisov
Na  základe  šetrenia  a  na  základe  dodaných  podkladov  je  možné  konštatovať,  že  na  posudzovanej
nehnuteľnosti  neboli  zistené  žiadne  vecné  bremená,  ktoré  by  vznikli  na  základe  osobitného  právneho
predpisu.

Riziká spojené s nehnuteľnosťou sú nasledovné:
Na nehnuteľnosti viazne ťarcha:

· Zriadenie  záložného  práva  v  prospech  Tatra  banky,a.s.(00686930)  na  zabezpečenie  pohľ.podľa
záložnej zmluvy zo dňa 27.6.2012 na nehn.655/1,655/2 a stavbu na par.655/1 sč.290 V 3216/2012

· EXÚ Nové  Zámky,  JUDr.  Ing.  Jozef  Štorek  vydáva  exekučný  príkaz  na zriadenie  exekučného
záložného práva č. EX 1739/2013 zo dňa 13.11.2013, v prospech oprávneného: PROSPECT, spol. s r.o.,
Nové Zámky pre nehnuteľnosť parc.  č.  655/1,  655/2 a pre stavbu s.č.  290 na p.č.  655/1 v celosti   -  Z
7012/2013

· Zmena záložného veriteľa  pohľadávky identifikovanej ako Zmluva o bezúčelovom splátkovom úvere
č.9912002768 zabezpečovanom záložným právom k nehnuteľnosti  zo dňa 27.6.2012, zapísanou
pod V 3216/12, v prospech spoločnosti Debt Collector, s.r.o., so sídlom:  Mostná 72, 949 01 Nitra,
IČO: 36 748 919 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 24.8.2016 z Tatra banky, a.s.,
Bratislava na nehnuteľnosti:  C-KN parcely č. 655/1, 655/2 a stavbu rodinného domu súp. číslo 290
na parc. 655/1, Z 6419/16 - č. zmeny 529/2016.

Riziká zmeny vo využití územia: 
Na danom území nie je predpoklad zmeny využívania, v územnom pláne nie je zaznačená zmena. 



V Šali   dňa 23.9.2016 Ing. Igor Klačko



IV. PRÍLOHY

1. Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku
2. Výpis z katastra nehnuteľnosti - výpis z listu vlastníctva č. 2533 vytvorený cez internetový portál pre

katastrálne územie Komjatice, obec Komjatice, okres Nové Zámky
3. Kópia katastrálnej mapy vytvorená cez internetový portál pre katastrálne územie Komjatice, obec

Komjatice, okres Nové Zámky
4. čestné vyhlásenie o veku
5. Pôdorysná schéma jednotlivých podlaží
6. Fotodokumentácia

























V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
ktorý  vedie  Ministerstvo  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  pre  odbor  Stavebníctvo  a  odvetvie  statika
stavieb a odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca 914410
 
Znalecký úkon je zapísaný v denníku pod číslom 153/2016.
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