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ZNALECKÝ POSUDOK 
číslo 3/2012 
   
   
   
   

Vo veci: Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - bytu č.68, na 11. poschodí, 
vchod Tačevská 7, súpisné číslo bytového domu 603, postavený na parcele č. 
2070/12, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku 7145/442996, k.ú. Bardejov, zapísané na LV č. 
9033 čiastočný, pre účel realizácie záložného práva formou dobrovoľnej dražby. 
   
   
   
   
   
   
   

Počet listov (z toho príloh): 23 (10) 
Počet odovzdaných vyhotovení: 3 + 1 elektronicky na CD nosiči 
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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
   
1. Úloha znalca:  
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - bytu č.68, na 11. poschodí, vchod 
Tačevská 7, súpisné číslo bytového domu 603, postavený na parcele č. 2070/12, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2, podiel priestoru na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku 7145/442996, k.ú. Bardejov, zapísané na LV č. 9033 čiastočný, pre účel 
realizácie záložného práva formou dobrovoľnej dražby. 
   

2. Dátum vyžiadania posudku:   13.12.2011 
   
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického 
stavu):   5.1.2012 
   

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 10.1.2012 
   

5. Podklady na vypracovanie posudku :          
5.1 Dodané zadávateľom :          
Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 9033, k.ú. Bardejov zo 
dňa 28.12.2011, vyhotovené Správou katastra Bardejov 
Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Bardejov zo dňa 28.12.2011, vyhotovené Správou 
katastra Bardejov 
   
5.2 Získané znalcom :  
Potvrdenie o veku vydané SPRAVBYT s.r.o., Bardejov, dňa 5.1.2012 
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu bytu a príslušenstva 
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 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 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 NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 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 
   
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  
V prípade neposkytnutia súčinnosti pri obhliadke bytu, vykonať ohodnotenie bez 
obhliadky z dostupných údajov. 
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9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:    
Pre účel realizácie záložného práva formou dobrovoľnej dražby . 
   
   

II. POSUDOK 
   
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
   
a) Výber použitej metódy:  
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 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 a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle 
citovanej vyhlášky a jej príloh pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných 
v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-
3). Rozpočtový ukazovateľ bytu je vytvorený na m2 podlahovej plochy v zmysle 
citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, 
vybavenia. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických 
údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrťrok 2011 - kcu=2,194. 
   
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:  
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 9033 
- čiastočný v k.ú. Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov. V popisných údajoch 
katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne:  
A. Majetková podstata:  
Parcely registra C evidované na katastrálnej mape 
parcela č. 2070/12  zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2 
Stavby 
Bytový dom K-12, č.s. 603  na parc.č. 2070/12 
   
Byty a nebytové priestory 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:       
Byt: vchod: 7   11. poschodie   Byt č.68 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku:   7145/442996 
37 Martičková Oľga r. Molčanová, Fučíkova 967/26, Bardejov, PSČ 085 01, 
Slovensko 
Dátum narodenia: 28.8.1948          
Spoluvlastnícky podiel 1/1 
Poznámka  Poznamenáva sa: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 11501311 
formou dobrovoľnej dražby na byt č. 68. 
Poznámka  Poznamenáva sa: Nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa žalovanej 
Martičkovej Oľgy, predbežne zakazuje scudziť, zaťažiť, dať do užívania alebo 
iným spôsobom nakladať s nehnut. byt č. 68. Uznesenie okr. súdu Bardejov 1C 
53/2010-43, P 424/2010 
Tituly nadobudnutia: Darovacia zmluva - V 1305/2009 
C. Ťarchy:       
37 SPRAVBYT s.r.o. Bardejov vydáva žiadosť o zapísanie zákonného záložného práva 
na byt č. 68, v zmysle §15 zák.č. 182/1993 Z.z. 
Iné údaje:  
Bez zápisu. 
Poznámka:  
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c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:  
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 5.1.2012, nebol 
sprístupnený byt, majiteľka sa nedostavila na výzvu, vykonaná bola iba obhliadka 
bytového domu v spoločných priestoroch podlažia, suterénu a exteriéru bytového 
domu. 
Zameranie vykonané dňa 5.1.2012 
Fotodokumentácia vyhotovená dňa 5.1.2012 
   
d) Technická dokumentácia:  
Znalcovi bol poskytnutý pôdorys podlažia bytového domu. Podlahová plocha bytu je 
uvažovaná podľa LV č. 9033.  
   
e) Údaje katastra nehnuteľností:  
Poskytnuté 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:  
Bytový dom č.s. 603 na parc. KN č. 2070/12  
Pozemky:  
Parcela KN č. 2070/12. 
   
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:  
Stavby: nie sú 
Pozemky: nie sú 
   
   

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
   
2.1 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 
   
2.1.1 Byt č. 68, bytového domu č.s. 603, k.ú. Bardejov 
   
Byt č.68 sa nachádza v meste Bardejov, na parcele číslo 2070/12, v bytovom dome 
č.s. 603, vchod ul. Tačevská 7. Bytový dom je situovaný na sídlisku v lokalite 
zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v lokalite vhodnej 
na bývanie. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, a to: elektrická 
prípojka, prípojka plynu, vodovod , kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol daný 
do užívania v roku 1975 podľa Potvrdenia vydaného správcom bytového domu 
Spravbyt s.r.o. Bardejov zo dňa 5.1.2012. 
Byt nebol sprístupnený, v čase obhliadky sa vlastníčka nedostavila, preto po 
dohode so zadávateľom je predmetný byt ohodnotený v zmysle ustanovenia § 12 ods. 
3 zákona č. 527/2002 Z.z. vznp „z dostupných údajov“, s tým, že vybavenie bytu 
je uvažované ako štandardné vyhotovenie daného typu bytového domu. Bytový dom 
bol obhliadnutý a nafotený z vonkajšej strany, spoločné vnútorné priestory 
vstupu, 12. podlažia a suterénu. 
   
TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU:  
Bytový dom má 12 nadzemných podlaží so šiestimi bytmi na každom podlaží a jedno 
technické podlažie, kde sa nachádzajú spoločné zariadenia a pivnice. 
Bytový dom je založený na betónových základoch. Zvislé nosné konštrukcie sú 
montované panelové steny. Priečky sú montované panelové, hr.150 mm a 100 mm. 
Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. 
Schodište je železobetónové prefabrikované.  Strecha je plochá, klampiarské 
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má dva výťahy, osobný a 
nákladný. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové, okná v spoločných 
priestoroch pivníc sú nové plastové s oceľovými mrežami. Vnútorné omietky v 
spoločných priestoroch sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 1m, s 
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keramickým mozaikovým obkladom vo vstupných priestoroch. Podlahy v spoločných 
priestoroch a na schodoch sú z PVC, z keramickej dlažby vo vstupných priestoroch 
chodby, a betónové v suteréne. 
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a 
bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby 
k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, 
vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na 
spoločné užívanie, najmä výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, 
prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, 
elektrické, telefónne a plynové prípojky, vetracie rozvody, a to aj v prípade, 
ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. 
Predpokladaná celková životnosť panelového bytového domu je 100 rokov. Bytový 
dom je čiastočne rekonštruovaný, realizované sú nové plastové okná a dvere v 
spoločných priestoroch. Skutkový stav bytového domu zodpovedá veku, opotrebeniu 
a bežnej údržbe. 
   
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  
Predmetný byt sa nachádza na poslednom podlaží bytového domu 12./12., v krajnej 
sekcii. Podľa pôdorysu podlažia, ktorý bol doložený správcom bytového domu 
SPRAVBYT, má predmetný byt 3 obytné miestnosti, chodbu, šatník, kuchyňu, 
kúpelňu, WC, loggiu a pivnicu, ktorá sa nachádza v technickom podlaží - v 
suteréne. V byte je uvažované so štandardným vybavením: drevené zdvojené okná, 
montované umakartové bytové jadro s plechovou smaltovanou vanou a umývadlom, s 
bežnou vodovodnou batériou, bez keramických obkladov kúpeľne, WC a kuchyne 
(štandardné vyhotovenie v ostatných bytoch na podlaží), splachovací záchod 
samostatného WC. Podlahy obytných miestností, chodby, kuchyne, kúpeľne a WC sú z 
PVC. Omietky sú vápenné hladké. Dvere sú dyhované, plné a čiastočne zasklené. 
Kúrenie a teplá voda sú centrálne s plechovými a liatinovými rebrovanými 
radiátoromi. Kuchynská linka na báze dreva dĺžky 1,8 bm, so smaltovaným drezom a 
bežnou vodovodnou batériou, plynový sporák, odsávač pár. 

 
ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 
   
Začiatok užívania:      1975 

Vek:        2012-1975 = 37 r. 

Životnosť:       100 r. 

Opotrebenie obytného domu:    37 * 100% / 100 = 37,00 % 
   

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     2,194 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:      1,04 

Počet izieb:           3 
Podlahová plocha:  
Pretože obhliadka daného bytu nebola umožnená, zastavaná 
plocha bytu je uvažovaná podľa LV: 71,45 m2 

71,45 m2 

Vypočítaná podlahová plocha 71,45 m2
 

 

Rozpočtový ukazovateľ:   9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/m2 

Koeficient konštrukcie:   montovaná z dielcov betónových plošných > Kk = 
1,037 
     

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:  
   

č. Názov 

Cen. 
podiel 

RU 
[%] 
CPi 

Koef. 
štand. 

KSi 

Úprava 
podielu 
CPi*KSi 

Cen. 
podiel 
hodn. 

stavby 
[%] 

Dokonč. 
[%] 

Výsled. 
podiel 

prvku na 
dokonč. 

[%] 
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Spoločné priestory: 

      
1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 4,93 100 4,93 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 17,77 100 17,77 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 7,89 100 7,89 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 2,96 100 2,96 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 4,93 100 4,93 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,99 100 0,99 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 2,96 100 2,96 

9 Úpravy vnút. povrchov 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,49 100 0,49 

11 Dvere 0,50 1,90 0,95 0,94 100 0,94 

12 Okná 5,00 1,30 6,50 6,41 100 6,41 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,49 100 0,49 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,47 100 2,47 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 0,99 100 0,99 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,99 100 0,99 

20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

21 Ostatné 2,00 1,20 2,40 2,37 100 2,37 

 
Zariadenie bytu: 

      
22 Úpravy vnút. povrchov 4,00 1,00 4,00 3,95 100 3,95 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,47 100 2,47 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,47 100 2,47 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 2,96 100 2,96 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 0,99 100 0,99 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 0,99 100 0,99 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,49 100 0,49 

31 Ohrev teplej vody 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 1,97 100 1,97 

33 Vnút.hyg.zariad.vrátane WC 4,00 1,00 4,00 3,95 100 3,95 

34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 3,95 100 3,95 

35 Ostatné 2,50 1,00 2,50 2,47 100 2,47 

 
Spolu 100,00 

 
101,35 100,00 

 
100,00 

 

Koeficient vplyvu vybavenosti:     Kv = 101,35 / 100 = 1,0135 

Podiel konštrukcií prislúchajúcich spoločným priestorom:    69,40 % 
Podiel konštrukcií prislúchajúcich bytu:      30,60 % 

Východisková hodnota na MJ:  325,30 EUR/m2*2,194*1,037*1,0135*1,04 = 780,11 
EUR/m2 
   

Východisková hodnota:  780,11 EUR/m2 * 71,45m2 55 738,86 EUR 

Technický stav: 100% - 37,00% 63,00 % 

Technická hodnota spolu:  63,00% z 55 738,86 EUR 35 115,48 EUR 
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3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
   
a) Analýza polohy nehnuteľností:          

 
   
Bytový dom č.s. 603 sa nachádza v kúpeľnom meste Bardejov, na sídlisku v 
zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v rovinatom teréne, v 
lokalite vhodnej na bývanie. V dome nie je občianska vybavenosť. V okolí domu sú 
spevnené verejné prístupové komunikácie, parkoviská, dosah k autobusovej a 
miestnej doprave. V blízkosti domu je základná škola, škôlka, nemocnica, 
obchody, v meste je dostupná kompletná sieť obchodov a služieb, bánk ako aj 
všetkých inštitúcii okresného mesta. V bezprostrednom okolí domu je les, 
neďaleko na území Bardejovských kúpeľov sa nachádza skanzem - múzeum ľudovej 
architektúry. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bardejov podľa ÚPSVaR SR 
k 30.11.2011 je od 15-20 %. Orientácia obytných miestností je v smere na J, Z. 
   
b) Analýza využitia nehnuteľností:  
Dom je projektovaný na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať. 
   
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:  
K danému bytu č.68 je zriadené Oznámenie o začatí výkonu záložného práva. 
CREDITORS s.r.o. Miletičova 24, 821 08 Bratislava. P 461/2011 
K danému bytu je Nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa zakazuje nakladať s 
bytom. P424/2010 
V danej lokalite neboli zistené žiadne iné riziká spojené s užívaním 
nehnuteľnosti. 
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3.1 STAVBY 
   
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.1.1.1 BYTY 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 
Zdôvodnenie výpočtu koeficientu polohovej diferenciácie:  
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený v súlade s "Metodikou 
výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline 
(ISBN 80-7100-827-3). Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ 
nehnuteľnosti, kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po 
nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným 
koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,75. 
   
   

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:   0,75 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:  

I. trieda = 
2,250 

III. trieda + 
200 % 
(0,750+1,500) 

II. trieda = 
1,500 

Aritm. priemer 
I. a III. 
triedy 

III. trieda = 
0,750 

IV. trieda = 
0,413 

Aritm. priemer 
V. a III. 
triedy  

V. trieda = 
0,075 

III. trieda - 90 
% 
(0,750-0,675) 

 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

č. Popis Trieda Kpdi 
Váha 

Vi 

Výsledok 

Kpdi*Vi 

1 Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku III. 0,750 10 7,5000 

 
dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe 

    
2 Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce III. 0,750 30 22,5000 

 
časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská 

    
3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu III. 0,750 7 5,2500 

 
nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

    
4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu I. 2,250 5 11,2500 

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. 

    
5 Príslušenstvo bytového domu III. 0,750 6 4,5000 

 

práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre 
bicykle, výťah     

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu IV. 0,413 10 4,1300 

 

byt (nebyt. priestor) bez vykonaných rekonštrukcií s 
typovým  vybavením     

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti IV. 0,413 8 3,3040 

 

obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 
minút, nezamestnanosť do 20 %t     

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku III. 0,750 6 4,5000 

 

vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy 
do 48 bytov     

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám II. 1,500 5 7,5000 

 
orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ - JV 

    
10 Umiestnenie bytu v bytovom dome IV. 0,413 9 3,7170 
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byt na 4 a vyššom podlaží bez výťahu alebo byt na 
najvyššom podlaží, nebytový priestor v 1.PP     

11 Počet bytov vo vchode - v bloku V. 0,075 7 0,5250 

 

Byt > Počet bytov vo vchode: nad 48 bytov, 
charakteristika nebytového priestoru: skladové 
priestory a garáže     

12 Doprava v okolí bytového domu III. 0,750 7 5,2500 

 
autobus, miestna doprava - v dosahu do 15 minút 

    
13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu I. 2,250 6 13,5000 

 

pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, 
divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb     

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu II. 1,500 4 6,0000 

 

význačné prírodné lokality, lesy, vodná nádrž, park, 
skanzen a pod.     

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu II. 1,500 5 7,5000 

 
bežný hluk a prašnosť od dopravy 

    
16 Názor znalca III. 0,750 20 15,0000 

 
priemerný byt 

    

 
Spolu 

  
145 121,93 

 
   

Koeficient polohovej diferenciácie: 121,93/ 145 = 0,841 
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:  
35 115,48 EUR * 0,841 = 29 532,12 EUR 
   
   
   

3.1.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY 
   
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej difer. 
   
VŠH stavieb = 29 532,12 EUR 
     

3.2 POZEMKY 
   
3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
   
3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 
   
3.2.1.1.1 KN C 
   
Pozemok p.č. 2070/12 v k.ú. Bardejov, so spoluvlastníckym podielom 7145/442996, 
na ktorom je postavený bytový dom č.s. 603, sa nachádza v obytnej časti mesta, v 
rovinatom teréne, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete (elektrická 
energia, vodovod, kanalizácia, plyn a teplovod). Prístup na pozemok je po 
verejných spevnených komunikáciách, v okolí prevláda zástavba bytových domov a 
budov občianskej vybavenosti. 
   

Parcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

výmera 
Podiel Výmera 

2070/12 
zastavaná plocha a 

nádvorie 
516 516,00 7145/442996 8,32 m2 
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Obec:         Bardejov 

Východisková hodnota:     9,96 EUR/m2 
   

Označenie 
koeficientu 

Názov a hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

Koeficient všeobecnej situácie:  

 kS  

4. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 
obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do 
5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a 
priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 
obyvateľov 

1,10 

Koeficient intenzity využitia:  

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

1,00 

Koeficient dopravných vzťahov:  

 kD  
4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej 
dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do 
centra (10 min), územie mesta 

1,00 

Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:  

 kP  2. obchodná poloha a byty 1,40 

Koeficient technickej infraštruktúry pozemku:  

 kI  4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,50 

Koeficient povyšujúcich faktorov:  

 kZ  
3. obchodné pozemky v miestach so silným turistickým 
ruchom, ak to nebolo zohľadnené v koeficiente kS 

1,00 

Koeficient redukujúcich faktorov:  

 kR  
 

1,00 

 

Koeficient polohovej diferenciácie:  1,10*1,00*1,00*1,40*1,50*1,00*1,00=2,31 

Jednotková hodnota pozemku:  2,3100 * 9,96 EUR/m2 = 23,01 EUR/m2 

Všeobecná hodnota pozemku:  8,32 m2*23,01 EUR/m2 = 191,44 EUR 
   
   
   

3.2.2 VÝBER VHODNEJ METÓDY 
   
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej 
difer. 
   
VŠH pozemkov = 191,44 EUR 
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III. ZÁVER 
   
   
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
   
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 
nehnuteľnosti a stavieb podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku:  
Názov Všeobecná hodnota [EUR] 

STAVBY 
 

Byt č. 68, bytového domu č.s. 603, k.ú. Bardejov 29 532,12 

POZEMKY 
 

KN C - parc. č. 2070/12 (8,32 m2) 191,44 

Spolu VŠH  29 723,56 
Zaokrúhlene  29 700,00 
 
Slovom:    
Dvadsaťdeväťtisícsedemsto Eur 
   
V Strážskom   dňa 10.1.2012     Ing. Emília Hasíková 
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IV. PRÍLOHY 
   
1. Objednávka č. 11501311 zo dňa 13.12.2011 - 1 A4 
2. Kópia z katastra nehnuteľnosti z listu vlastníctva č. 9033 - čiastočný, k.ú. 
Bardejov, zo dňa 28.12.2011, vyhotovené Správou katastra Bardejov - 5 A4 
3. Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Bardejov zo dňa 28.12.2011, vyhotovené 
Správou katastra Bardejov - 1 A4 
4. Potvrdenie o veku, vydané SPRAVBYT s.r.o. Bardejov, zo dňa 5.1.2012 - 1 A4 
5. Pôdorys bytu a príslušenstva - 1 A4 
6. Fotodokumentácia - 1 A4
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
   
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky pod č. 11787/06-51 zo dňa 25.10.2006 pre odbor: 37 00 00 Stavebníctvo, 
odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, 
evidenčné číslo znalca: 914096. 
   
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 3/2012 znaleckého denníka č.1.   
   
Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe 
priloženého dokladu č. 3/2012. 
   


