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I. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
1.1.   Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu so 

súpisným číslom 434, postaveného na pozemku parc. 
číslo 1023 na Želiarskej ulici, orientačné číslo 71 (vrátane 
príslušenstva a zastavaného pozemku) a priľahlého 
pozemku parc. číslo 1024, oboje zapísané na výpise 
z listu vlastníctva č. 765 pre obec Veľký Meder, kat. 
územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda na účel 
dobrovoľnej dražby. 

 
1.2. Dátum vyžiadania posudku:                   16.04.2013 
1.3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci pre zistenie 

stavebno-technického stavu):           06.05.2013 
1.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje:       10.05.2013 
   
1.5. Podklady na vypracovanie posudku:  
   

1.5.1. Dodané zadávateľom:  
1.5.1.1. Objednávka znaleckého posudku zo 16.04.2013; 
1.5.1.2.  Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 765, kat. 

úz. Veľký Meder, obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda 
vyhotovený 16.04.2013, číslo objednávky 3222/13; 

1.5.1.3. Stavebné povolenie (vrátane termínu ukončenia stavby) č. 
1331/1990, vydané 04.04.1990 Miestnym národným výborom 
Čalovo, odborom výstavby, MH a obchodu; 

  
 1.5.2. Získané znalcom:  

1.5.2.1.  Informatívna kópia z mapy, kat. úz. Veľký Meder, obec Veľký 
Meder, okres Dunajská Streda, vytvorená 08.05.2013 cez 
katastrálny portál GKÚ Bratislava; 

1.5.2.2.  Projektová dokumentácia 
• situácia RD 
• pôdorys 1.PP 
• pôdorys 1.NP 
• pôdorys podkrovia 
• zvislý rez rodinným domom 
• pohľady 

 1.5.2.3. Obhliadka + fotodokumentácia; 
1.5.2.4. Prehľad realitného trhu (www.reality.sk). 

 
1.6. Použitý právny predpis: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 492/2004 Zbierky zákonov o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. 

   
1.7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:  

1.7.1. Zákon číslo 382/2004 Zbierky zákonov o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
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1.7.2. Vyhláška MS SR 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;  

1.7.3. Vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR 
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 vyhlášky č. 500/2005 Z. z.;  

1.7.4. Vyhláška MS SR č. 33/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR 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;  

1.7.5. Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov 
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov;  

1.7.6. Vyhláška MS SR č. 565/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR 
č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za 
stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky 
č. 400/2006 Z. z.;  

1.7.7. Vyhláška MS SR č. 34/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 
491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za 
stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení 
neskorších predpisov;  

1.7.8. Vyhláška MS SR č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
vyhlášky č. 626/2007 Z. z.; 

 1.7.9. Vyhláška MS SR č. 254/2010, ktorou sa mení vyhláška číslo  
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. 

1.7.10.Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom   
poriadku, v znení neskorších predpisov; 

1.7.11.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
číslo 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  
neskorších predpisov; 

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

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

1.7.14.Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľnej dražbe v znení neskorších  
predpisov. 

   
1.8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené. 
 
 

II. POSUDOK 
   
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
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Všeobecná hodnota (VŠH) 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 a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou 
pohnútkou. 
 
Technická hodnota (TH) 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. 
 
a) Výber použitej metódy:  
Podľa prílohy číslo 3 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
číslo 492/2004 Zbierky zákonov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa 
všeobecná hodnota stavieb a pozemkov stanoví týmito metódami: 

1. porovnávacia metóda; 
2. kombinovaná metóda (použije sa v prípade, že stavba je schopná dosahovať 

výnos); 
3. výnosová metóda (použije sa v prípade, že pozemok je schopný dosahovať 

výnos); 
4. metóda polohovej diferenciácie. 

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou 
Najvhodnejšou metódou na stanovenie všeobecnej hodnoty je porovnanie 
skutočných cien zrealizovaných v danom mieste a čase pri prevodoch vlastníctva 
porovnateľných nehnuteľností. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch 
nehnuteľností. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, 
zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a podobne) s prihliadnutím na 
odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu. Hlavné faktory 
porovnávania:  

• ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby, a pod.) 
• polohové (miesto, lokalita, atraktivita, a pod.) 
• konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, 

príslušenstvo a pod.) 
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľností, 
prípadne ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri 
porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu 
(napríklad príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne 
predávajúceho alebo kupujúceho a pod.). V súčasných podmienkach SR však nie 
sú pre širšie uplatnenie tejto metódy vytvorené potrebné predpoklady, pretože 
údaje o realizovaných skutočných kúpnych cenách nehnuteľností nie sú znalcom 
dostupné a existujúce databázy realitných spoločností, pokiaľ sú k dispozícii, nie 
sú dostatočne preukázateľné. 
Vzhľadom k tomu, že v posudzovanom prípade neboli k dispozícii relevantné 
podklady, nie je stanovenie všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou možné 
vykonať. 
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Stanovenie všeobecnej hodnoty súčtom hodnôt vypočítaných kombinovanou 
a výnosovou metódou 
Kombinovaná metóda sa používa obvykle u nehnuteľností podnikateľského 
charakteru, u ktorých je možné predpokladať dosahovanie výnosu formou 
prenájmu, matematicky je to metóda váhového priemeru výnosovej a technickej 
hodnoty. Pokiaľ sú súčasťou nehnuteľnosti aj pozemky priamo súvisiace s 
nehnuteľnosťou, ich hodnota sa stanoví výnosovou metódou. Všeobecnou 
hodnotou nehnuteľnosti ako celku je potom súčet hodnoty stavby, resp. 
bytu/nebytového priestoru vypočítanej kombinovanou metódou a výnosovej 
hodnoty súvisiacich pozemkov.  
V čase obhliadky bol hodnotený rodinný dom obývaný výlučne rodinnými 
príslušníkmi vlastníkov, teda nedosahoval výnos z prenájmu. Z toho dôvodu 
výnosová metóda nebola pri výpočtoch použitá. 
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie 
Metóda polohovej diferenciácie spočíva v úprave technickej hodnoty stavby a 
východiskovej hodnoty pozemkov, pokiaľ sú jej súčasťou, koeficientom polohovej 
diferenciácie vyjadrujúcim vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na 
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti v danom mieste a čase. Technická hodnota 
stavby sa rovná jej východiskovej hodnote zníženej o hodnotu vyjadrujúcu jej 
opotrebenie. Pod východiskovou hodnotou sa pritom rozumie znalecký odhad 
hodnoty, za ktorú by bolo možné rovnakú alebo porovnateľnú stavbu nadobudnúť 
výstavbou v čase ohodnotenia na danom mieste. Pritom budem postupovať podľa 
Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb. Technická hodnota 
sa ďalej upraví o vplyvy pôsobiace na hodnotu nehnuteľnosti v danom mieste a 
čase, ktoré sú obsiahnuté v koeficiente polohovej diferenciácie stanovenom podľa 
hodnoteného typu nehnuteľnosti a podľa jednotlivých vonkajších účinkov 
ovplyvňujúcich posudzovanú nehnuteľnosť. Koeficient polohovej diferenciácie sa 
vypočíta váhovým priemerom hodnotení 19 stanovených znakov posudzovanej 
nehnuteľnosti, ku ktorým sa priradí lineárne interpolovaná hodnota odhadnutého 
priemerného koeficientu polohovej diferenciácie v 5 kvalitatívnych triedach, 
pričom stanovená hodnota súčtu váh je 180. Použitý koeficient cenovej úrovne je 
podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠÚ SR platných pre 
1Q2013 (2,209). 
Pre stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu znaleckého posudku v súlade s 
charakterom nehnuteľnosti použijem metódu polohovej diferenciácie. 
 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 
Výpis z listu vlastníctva č. 765 bol vyhotovený 16.04.2013, teda pre vypracovanie 
znaleckého posudku je použiteľný.  
Z výpisu z listu vlastníctva vyplýva, že rodinný dom so súp. číslom 434 na parcele 
číslo 1023 v zastavanom území obce Veľký Meder, kat. územie Veľký Meder, okres 
Dunajská Streda je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Arpáda a Evy 
Pálosovcov, Želiarska 434/71, Veľký Meder. 
   
Výpis z listu vlastníctva č. 765:  
 

P L O M B A  V Y Z N A Č E N Á   N A  Z Á K L A D E   Z - 2272/2013 
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Časť A:  Majetková podstata 
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 
 
Parc. č.   Výmera Druh pozemku    Spôs. využ.      Umiest.       
1023          497     Zast. plochy a nádvoria     15         1                              
1024          110     Záhrada         4                         1            
Legenda: 

• Kód spôsobu využívania pozemku 
4 –     Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo záhradkárskej osade, na  

 ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné 
poľnohospodárske plodiny 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
• Kód umiestnenia pozemku 

1 –  Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
 
Stavby 
 
Súp. číslo Na parcele Druh st.     Popis stavby    Um. st. 
434           1023   10 Dom                      1 
Legenda: 

• Kód druhu stavby 
10 –  Rodinný dom 

• Kód umiestnenia stavby 
1 –  Stavba postavená na zemskom povrchu 
 
Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby 
 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Pálos Arpád, narodený 14.10.1958 a Eva Pálosová, rod. Fábriková, 

narodená 19.07.1963, Želiarska 434/71, SR 
 Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Titul nadobudnutia: 

• V-4955/11, záložná zmluva právopl. zo dňa 14.10.2011-pol. v. z. 
883/11 

Poznámka:  
• Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 1923/11 zo dňa 27.10.2011, 

Exekútorský úrad JUDr. Táňa Pačesová, Bratislava, P-1093/11-pol. v. 
z. 927/11 

• P-401/13 – oznámenie o začatí výkonu záložného práva – 346/13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Z-4364/95 Prehlásenie 
   „Kúpa RI.953/88“-206/88 
 
Časť C: Ťarchy 

- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. RIII. 660/92 zo 
dňa 30.06.1992 na .....Kčs 269/92 

Por. č.: 1 
- Záložné právo v prospech: CON AMICO IMMOBILE, s.r.o. so sídlom 

Jesenského 456/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 761 015, V-4955/11-
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pol. v. z. 883/11 
Por. č.: 1 

- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. Bratislava, Hlavná 32, Dunajská Streda, IČO: 35 937 874, 
na základe exekučného príkazu č. EX 346/2011 zo dňa 28.02.2013, 
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor, Z-
1536/13-č. z. 236/13. 
 

Iné údaje:   Bez zápisu. 
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:  
Obhliadku rodinného domu som vykonala 06.05.2013 za účasti zástupcu 
zadávateľa ZP Mgr. Belaja. Dom bol sprístupnený spoluvlastníčkou p. Pálosovou. 
Z obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá tvorí prílohu číslo 6 
znaleckého posudku. 
 
d) Technická dokumentácia:  
Vlastníčka poskytla projektovú dokumentáciu RD, pri porovnaní so skutočnosťou 
som zistila tieto rozdielnosti: 
1.PP (suterén): 

• celý RD je podpivničený - oproti predloženému pôdorysu bol suterén 
zväčšený o komoru a ďalší sklad, z ktorého je možné vyjsť priamo do dvora;  

• pred oknami nie sú anglické dvorce (na predloženom pôdoryse sú); 
• podlahová plocha práčovne bola zväčšená o plochu anglického dvorca 

zakresleného na pôdoryse; 
1.NP (prízemie): 

• dom nemá pristavanú garáž; 
• schody do závetria nie sú od ulice priame, ale rovnobežné s ulicou; 
• prístup na podstienok nie je z boku domu, ale zo zadnej časti domu; 
• v obývacej izbe nie je kozub; 

2.NP (podkrovie): 
• WC sa nenachádza v kúpeľni, ale je samostatné (vzniklo v nike izby č. 3); 
• schody do povalového priestoru (sklopné) nie sú osadené (povala nie je 

prístupná) 
 
Doklad o kolaudácii stavby vlastníčka nevedela poskytnúť, preto použijem údaj zo 
stavebného povolenia, kde je určený termín dokončenia stavby (tento potvrdila aj 
vlastníčka). 
 
e) Údaje katastra nehnuteľností: 
Porovnaním popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so 
skutočnosťou neboli zistené žiadne rozdielnosti.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom 

ohodnotenia:  
• Rodinný dom súp. číslo 434 na pozemku parc. číslo 1023 na Želiarskej ulici, 

orient. číslo 71 v obci Veľký Meder, kat. úz. Veľký Meder, okr. Dunajská 
Streda; 
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• pozemky parc. čísel 1023 (497m², zastavaná plocha a nádvorie) a 1024 
(110m², záhrada) v obci Veľký Meder, kat. úz. Veľký Meder, okr. Dunajská 
Streda; 

• príslušenstvo (vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, 
spevnené plochy, vonkajšie schody). 

 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom 

ohodnotenia: 
Neboli špecifikované zadávateľom ani zistené pri miestnej obhliadke. 
 
2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
 
2.1. RODINNÉ DOMY 
 
2.1.1.Rodinný dom súp. číslo 434 na parcele číslo 1023 na Želiarskej ulici, 

orient. číslo 71 v obci Veľký Meder, kat. úz. Veľký Meder, okr. 
Dunajská Streda 

 
Základné údaje: 
Samostatne stojaci murovaný rodinný dom so sedlovou strechou je situovaný 
v rovinatom teréne v obci Veľký Meder na Želiarskej ulici 71. Je celý podpivničený, 
s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Napojený je na všetky 
inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, kanalizácia), prístupný po spevnenej 
verejnej komunikácii. Skolaudovaný bol v roku 1993 (údaj zo stavebného 
povolenia, potvrdený vlastníčkou). Hlavný vchod do domu je zo severovýchodnej 
strany, orientácia miestností je na JZ (spálňa, obývacia izba), JV (detská izba, 
izba, obývacia izba) a SV (kuchyňa).  
V dome nie sú dokončené všetky omietky, chýba finálna úprava podláh (v 
suteréne), taktiež nášľapná vrstva schodiskových stupňov a zábradlie (na oboch 
schodiskách), loggie nemajú dokončené zábradlia.  
 
Technické riešenie: 

• Základy – betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti; 
• Podmurovka – murovaná z tehál v. do 100cm; 
• Zvislé konštrukcie – 1.PP: obvodové steny betónové (hr. 375mm), priečky 

a vnútorné nosné murivo murované z tehál(hr. 100 a 375mm), 1.NP 
a podkrovie: obvodové steny murované z tehál (hr. 375mmm), priečky 
a vnútorné nosné murivo murované z tehál (100 a 375mm); 

• Vodorovné nosné konštrukcie – nad 1.PP a 1.NP: stropy ŽB s rovným 
podhľadom, podkrovie: strop drevený trámový s rovným podhľadom; 

• Strecha – sedlová, strešná krytina: pálená škridľa,  klampiarske konštrukcie 
z pozinkovaného plechu;  

• Úpravy vonkajších povrchov – brizolit + obklad kabrincami 10*20cm (sokel 
a časť závetria); 

• Vnútorné úpravy povrchov – VC omietky, keramické obklady; 
• Schody – dvojramenné, ŽB konštrukcia, bez povrchovej úpravy nášľapnej 

vrstvy; 
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• Výplne otvorov - okná drevené dvojité s doskovým ostením a drevené 
zdvojené, dvere hladké plné alebo s presklením v oceľových zárubniach, 
vchodové dvere kombinované drevo+sklo v drevenej zárubni; 

• Podlahy – PVC, keramické dlažby; 
• Vnútorné rozvody: 

1. vodovod - rozvod studenej a teplej vody v plastových rúrkach, 
príprava TÚV: prietokový plynový ohrievač/elektrický bojler 120 l; 

2. kanalizácia - z plastových rúr do verejnej kanalizácie; 
3. elektroinštalácia – svetelná+motorická; 
4. pripojenie na zemný plyn; 
5. vykurovanie – ústredné teplovodné, vykurovacie telesá: oceľové 

doskové, kotol ÚK plynový DESTILA. 
 
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 1993 (10,30*9,525)+(0,975*2,85) 100,89 120/100,89=1,189 
1. NP 1993 (10,30*9,525)+(0,975*2,85) 100,89 120/100,89=1,189 
1. podkrovie 1993 (9,525*10,30) 98,11 120/98,11=1,223 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa 
zásad uvedených v použitom katalógu.  
 
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE 
 
Popis miestností a ich vybavenie: 

• Kotolňa (1) – podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  
čiastočne s VC omietkou, okno drevené zdvojené, dvere plné hladké 
v oceľovej zárubni, vybavenie: plynový kotol ÚK DESTILA, prietokový 
ohrievač vody 120 l/elektrický bojler; 

• Sklad (2) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  s VC 
omietkou, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, 
elektroinštalácia 380V; 

• Chodba (3) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  
čiastočne s VC omietkou; 

• Práčovňa (4) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  
čiastočne s VC omietkou+keramický obklad 15*15cm, okno drevené 
zdvojené, radiátor oceľový doskový, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, 
vybavenie: vaňa oceľová+klasická vodovodná batéria; 

• Schodisko (5) – ŽB dvojramenné, nástupnice bez povrchovej úpravy, steny 
bez omietok, presvetlenie otvorom vyplneným sklobetónovými tvárnicami, 
dvere plné hladké v oceľovej zárubni; 
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• Sklad - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  s VC 
omietkou, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, východ na dvor: 
dvere plné hladké v oceľovej zárubni; 

• Komora - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  s VC 
omietkou, dvere plné hladké v oceľovej zárubni. 

 
Bod Položka Hodnota Dokon. Vysled. 
1 Osadenie do terénu    

 
1.2.a v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou 
izoláciou 750 100 750,0 

4 Murivo    
 4.3 z monolitického betónu 1250 100 1250,0 

5 Deliace konštrukcie    
 5.1 tehlové  160 100 160,0 

6 Vnútorné omietky    
 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 80 320,0 

7 Stropy    
 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolit.  1040 100 1040,0 

15. Obklady fasád    
 15.1.e obklady keramické, obklady drevom  nad 2/3 460 100 460 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom 
nástupnice    

 16.5 keramická dlažba 190 0 0,0 
17 Dvere    
 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 100 135,0 

18 Okná    

 
18.2 dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s 
trojvrstv. zaskl. 250 100 250,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    
 23.2 keramické dlažby 150 0 0,0 

24 Ústredné vykurovanie     

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi 
- oceľ. a vykurovacie panely 480 100 480,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    
 25.1 svetelná, motorická 280 100 280,0 

30 Rozvod vody    

 
30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z 
centrálneho zdroja 35 100 35,0 

31 Inštalácia plynu    
 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 100 35,0 

 Spolu 5615    5195,0 
 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy 
33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    
 33.2 plastové  potrubie (1 ks) 10 100 10,0 

34 Zdroj teplej vody    

 
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo 
kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) 65 100 65,0 

35 Zdroj vykurovania    
 35.1.c kotol ústredného vykurovania značkové kotly, 335 100 335,0 
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vrátane typov turbo (Junkers, Vailant, Leblanc…) (1 ks) 
37 Vnútorné vybavenie    
 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 100 30,0 

38 Vodovodné batérie    
 38.4 ostatné (1 ks) 15 100 15,0 

40 Vnútorné obklady    
 40.3 prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky (1 ks) 60 100 60,0 

 Spolu 515    515,0 
 
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 
 
Popis miestností a ich vybavenie: 

• Zádverie (1) – podlaha keramická dlažba 20*20cm, strop ŽB s rovným 
podhľadom, steny drevený obklad po strop, vchodové dvere kombinované 
drevo+sklo v drevenej zárubni, radiátor oceľový doskový, dvere do predsiene  
kombinované drevo+sklo v drevenej zárubni; 

• Predsieň (4) – podlaha PVC, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC 
omietka, radiátor oceľový doskový; 

• Predsieň (9) – podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny bez 
omietky, dvere plné hladké v oceľovej zárubni; 

• WC (2) – podlaha keramická dlažba 10*10cm, strop ŽB s rovným 
podhľadom, steny VC omietka+keramický obklad 15*15cm do výšky 135cm, 
okno drevené zdvojené, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: 
keramická WC misa, keramické umývadlo+klasická vodovodná batéria na 
studenú vodu; 

• Kuchyňa (3) – podlaha PVC, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC 
omietka+drevený obklad do v. 135cm+keramický obklad 20*25cm nad 
pracovnou doskou, okno drevené dvojité s doskovým ostením+vonkajšia 
plastová roleta, radiátor oceľový doskový, dvere hladké s presklením 
v oceľovej zárubni, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (na mieru), 
vybavenie: kombinovaný sporák plyn+elektrina zn. MORA, odsávač pár zn. 
FABER, drez nerezový+nerezová páková batéria; 

• Komora (8) – podlaha keramická dlažba 15*15cm, strop ŽB s rovným 
podhľadom, steny VC omietka, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vetrací 
prieduch; 

• Hospodársky vstup (7) – podlaha keramická dlažba 30*20cm, strop ŽB 
s rovným podhľadom, steny VC omietka, okno drevené zdvojené, radiátor 
oceľový doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, vchodové 
dvere kombinované drevo+sklo v oceľovej zárubni; 

• Podstienok (13) -  podlaha terazzo dlažba 30*30cm; 
• Obývacia izba (5) -  podlaha PVC, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC 

omietka, okná drevené dvojité s doskovým ostením, radiátory oceľové 
doskové, dvere  hladké s presklením 2x v oceľových zárubniach, východ na 
loggiu; 

• Loggia (12) – podlaha terazzo dlažba 30*30cm; 
• Schodisko (10) - ŽB dvojramenné, nástupnice bez povrchovej úpravy, steny 

VC omietky, presvetlenie otvorom vyplneným sklobetónovými tvárnicami. 
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Bod Položka Hodnota Dokon. Vysled. 
2 Základy    

 
2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s 
vodorovnou izoláciou 520 100 520,0 

3 Podmurovka    

 
3.8.b podpivn. do 3/4 ZP - priem. výška 50-100 cm - 
omietaná, škárované tehlové murivo 200 100 200,0 

4 Murivo    

 
4.1.d murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 30 cm do 
40 cm 1000 100 1000,0 

5 Deliace konštrukcie    
 5.1 tehlové  160 100 160,0 

6 Vnútorné omietky    
 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 100 400,0 

7 Stropy    

 
7.1.a s rovným podhľadom betónové monolit. I 
prefabrikované 1040 100 1040,0 

8 Krovy    
 8.3 väznicové sedlové 575 100 575,0 

10 Krytiny strechy na krove    

 
10.2.b pálené a betónové škridľové ostatné ťažké 
(vlnené,TRF,TRH,TRP) obyčajné dvojdrážkové 670 100 670,0 

12 Klampiarske konštrukcie strechy    
 12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy 65 100 65,0 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 100 20,0 
14. Fasádne omietky    

 
14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  
nad 2/3 260 100 260 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom 
nástupnice    

 16.3 tvrdé drevo, červený smrek 200 0 0,0 
17 Dvere    
 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 100 135,0 

18 Okná    

 
18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s 
trojvrstv. zaskl. 340 100 340,0 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    
 22.5 podlahoviny gumové, z PVC, lino 120 100 120,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    
 23.2 keramické dlažby 150 100 150,0 

24 Ústredné vykurovanie     

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi 
- oceľ. a vykurovacie panely 480 100 480,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    
 25.2 svetelná 155 100 155,0 

30 Rozvod vody    

 
30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z 
centrálneho zdroja 35 100 35,0 

31 Inštalácia plynu    
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 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 100 35,0 
 Spolu 6560    6360,0 
 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy 
33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    
 33.2 plastové  potrubie (2 ks) 20 100 20,0 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne    

 
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou 
alebo varná jednotka (štvorhoráková) (1 ks) 60 100 60,0 

 36.7 odsávač pár (1 ks) 30 100 30,0 
 36.9 drezové umývadlo nerezové (1 ks) 30 100 30,0 

38 Vodovodné batérie    
 38.3 pákové nerezové (1 ks) 20 100 20,0 
 38.4 ostatné (1 ks) 15 100 15,0 

39 Záchod    
 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) 35 100 35,0 

40 Vnútorné obklady    
 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 100 30,0 

 
40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na 
stene) (1 ks) 15 100 15,0 

41 Balkón    
 41.1 výmery nad 5 m2 (2 ks) 240 95 228,0 

45 Elektrický rozvádzač    
 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 100 240,0 

 Spolu 735    723,0 
 
1. PODKROVIE 
 
Popis miestností a ich vybavenie: 

• Predsieň (6) – podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, 
steny s VC omietkou, presvetlenie otvorom vyplneným sklobetónovými 
tvárnicami, radiátor oceľový doskový; 

• Kúpeľňa (4) – podlaha keramická dlažba 20*20cm, strop drevený trámový 
s rovným podhľadom, steny keramický obklad 15*15cm po strop, okno 
drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, dvere plné hladké v oceľovej 
zárubni, vybavenie: vaňa smaltovaná+nerezová páková batéria so sprchou, 
umývadlo keramické+klasická vodovodná batéria; 

• WC - podlaha keramická dlažba 20*20cm, strop drevený trámový s rovným 
podhľadom, steny VC omietka+keramický obklad 15*15cm do v. 120cm, 
vetrací priesduch, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: 
keramická WC misa; 

• Izba (3) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny 
VC omietka, okno drevené dvojité s doskovým ostením, radiátor oceľový 
doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, východ na loggiu; 

• Loggia (8) -  podlaha betón; 
• Izba (1) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny 

VC omietka, okno drevené dvojité s doskovým ostením, radiátor oceľový 
doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni; 
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• Izba (2) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny 
VC omietka, okno drevené dvojité s doskovým ostením, radiátor oceľový 
doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, východ na loggiu; 

• Loggia (7) -  podlaha terazzo dlažba 30*30cm. 
 
Bod Položka Hodnota Dokon. Vysled. 
4 Murivo    

 
4.1.d murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 30 cm do 
40 cm 1000 100 1000,0 

5 Deliace konštrukcie    

 
5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, 
drevené) 160 100 160,0 

6 Vnútorné omietky    
 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 100 400,0 

7 Stropy    
 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 100 760,0 

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

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 100 20,0 
14. Fasádne omietky    

 
14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  
nad 2/3 130 100 130 

 
14.4.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok  
do 1/3 50 100 50 

17 Dvere    
 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 100 135,0 

18 Okná    

 
18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s 
trojvrstv. zaskl. 340 100 340,0 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    
 22.5 podlahoviny gumové, z PVC, lino 120 100 120,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    
 23.2 keramické dlažby 150 100 150,0 

24 Ústredné vykurovanie     

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi 
- oceľ. a vykurovacie panely 480 100 480,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    
 25.2 svetelná 155 100 155,0 

30 Rozvod vody    

 
30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z 
centrálneho zdroja 35 100 35,0 

 Spolu 3935    3935,0 
 
Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy 
33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    
 33.2 plastové  potrubie (2 ks) 20 100 20,0 

37 Vnútorné vybavenie    
 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) 30 100 30,0 
 37.5 umývadlo (1 ks) 10 100 10,0 

38 Vodovodné batérie    



15 
 

 

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 100 35,0 
 38.4 ostatné (1 ks) 15 100 15,0 

39 Záchod    
 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 100 25,0 

40 Vnútorné obklady    
 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) 80 100 80,0 
 40.4 vane (1 ks) 15 100 15,0 
 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 100 30,0 

41 Balkón    
 41.1 výmery nad 5 m2 (2 ks) 240 95 228,0 

 Spolu 500    488,0 
 
Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,209 (1Q2013) 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 

Podlažie 
Výpočet RU na m2 ZP 
dokončeného 
podlažia 

Výpočet RU na m2 
ZP nedokončeného 
podlažia 

Hodnota RU 
dokončeného 

podlažia [€/m2] 

Hodnota RU 
nedokončeného 
podlažia [€/m2] 

1. PP (5615 + 515 * 
1,189)/30,1260 

(5195 + 515 * 
1,189)/30,1260 206,71 192,77 

1. NP (6560 + 735 * 
1,189)/30,1260 

(6360 + 723 * 
1,189)/30,1260 246,76 239,65 

1. podkrovie (3935 + 500 * 
1,223)/30,1260 

(3935 + 488 * 
1,223)/30,1260 150,92 150,43 

 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

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

1. PP 1993 20 80 100 20,00 80,00 
1. NP 1993 20 80 100 20,00 80,00 
1. podkrovie 1993 20 80 100 20,00 80,00 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 
1. PP z roku 1993   

Východisková hodnota 206,71 €/m2*100,89 m2*2,209*1,00 46 068,63 
Východisková hodnota 
nedokončeného podlažia 192,77 €/m2*100,89 m2*2,209*1,00 42 961,88 

Technická hodnota 80,00% z 42 961,88 34 369,50 
1. NP z roku 1993   

Východisková hodnota 246,76 €/m2*100,89 m2*2,209*1,00 54 994,42 
Východisková hodnota 
nedokončeného podlažia 239,65 €/m2*100,89 m2*2,209*1,00 53 409,84 

Technická hodnota 80,00% z 53 409,84 42 727,87 
1. podkrovie z roku 1993   

Východisková hodnota 150,92 €/m2*98,11 m2*2,209*1,00 32 708,14 
Východisková hodnota 
nedokončeného podlažia 150,43 €/m2*98,11 m2*2,209*1,00 32 601,94 
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Technická hodnota 80,00% z 32 601,94 26 081,55 
 
VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

Podlažie 
Východisková 

hodnota po 
dokončení [€] 

Východisková hodnota 
nedokončenej stavby [€] 

Technická hodnota 
[€] 

1. podzemné podlažie 46 068,63 42 961,88 34 369,50 
1. nadzemné podlažie 54 994,42 53 409,84 42 727,87 
1. podkrovné podlažie 32 708,14 32 601,94 26 081,55 
Spolu 133 771,19 128 973,66 103 178,92 
 

Dokončenosť stavby: (128 973,66€ / 133 771,19€) * 100 % = 96,41 % 
 
2.2. PRÍSLUŠENSTVO 
 
2.2.1.Prípojka vody 
Pre účel ohodnotenia uvažujem s dĺžkou prípojky od vodomernej šachty po dom. 
Vodovodná prípojka je tvorená plastovými rúrkami DN 25mm, v užívaní je od roku 
1993. Celkovú predpokladanú životnosť uvažujem 60 rokov. 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória:   1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod:   1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 
Položka:   1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 
Kód KS:   2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 
Rozpočtový ukazovateľ za MJ:   1250/30,1260 = 41,49 €/bm 
Počet merných jednotiek:   1,50 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,209 (1Q2013) 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

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

Prípojka vody 1993 20 40 60 33,33 66,67 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková 
hodnota 1,5 bm * 41,49 €/bm * 2,209 * 1,00 137,48 

Technická hodnota 66,67 % z 137,48 € 91,66 
 
2.2.2.Vodomerná šachta 
Predmetom ohodnotenia je betónová šachta s armatúrami, osadená pod závetrím. 
Vybudovaná bola v roku 1993, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie uvažujem s 
celkovou predpokladanou životnosťou 60 rokov. 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
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Kategória:   1. Vodovod (JKSO 827 1) 
Bod:   1.5. Vodomerná šachta (JKSO 825 5) 
Položka:   1.5.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia 
Kód KS:   2222 Miestne potrubné rozvody vody 
 
Rozpočtový ukazovateľ za MJ:   7660/30,1260 = 254,27 €/m3 OP 
Počet merných jednotiek:   2,00*1,00*1,60 = 3,2 m3 OP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,209 (1Q2013) 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

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

Vodomerná šachta 1993 20 40 60 33,33 66,67 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková 
hodnota 3,2 m3 OP * 254,27 €/m3 OP * 2,209 * 1,00 1 797,38 

Technická hodnota 66,67 % z 1 797,38 € 1 198,31 
 
2.2.3.Prípojka kanalizácie 
Kanalizačná prípojka na odvedenie splaškových vôd je vedená z rodinného domu 
do verejnej kanalizácie, umiestnenej v miestnej komunikácii pred rodinným 
domom. Prípojka je z plastových rúr DN 110mm, vybudovaná v roku 1993. 
Vzhľadom na materiálové vyhotovenie uvažujem s celkovou predpokladanou 
životnosťou 100 rokov. 
 
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 
Kód KS:   2223 Miestne kanalizácie 
 
Rozpočtový ukazovateľ za MJ:   530/30,1260 = 17,59 €/bm 
Počet merných jednotiek:   3,30 bm 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,209 (1Q2013) 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

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

Prípojka kanalizácie 1993 20 80 100 20,00 80,00 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
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Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková 
hodnota 3,3 bm * 17,59 €/bm * 2,209 * 1,00 128,23 

Technická hodnota 80,00 % z 128,23 € 102,58 
 
2.2.4.Spevnené plochy 
Spevnené plochy, nachádzajúce sa na pozemku, tvoria prístupové chodníky okolo 
domu. Sú z monolitického betónu hr. do 100mm. Zhotovené boli v roku 1993, 
základnú predpokladanú životnosť uvažujem 60 rokov.  
 
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 
Kód KS:   2111 Cestné komunikácie 
Kód KS2:  2112 Miestne komunikácie 
 
Rozpočtový ukazovateľ za MJ:      260/30,1260 = 8,63 €/m2 ZP 
Počet merných jednotiek:   (0,96*3,40)+(1,19*18,00)+(1,10*1,64) = 26,49 m2 ZP 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     kCU = 2,209 (1Q2013) 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:   kM = 1,00 
 
TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

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

Spevnené plochy 1993 20 40 60 33,33 66,67 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková 
hodnota 26,49 m2 ZP * 8,63 €/m2 ZP * 2,209 * 1,00 505,00 

Technická hodnota 66,67 % z 505,00 € 336,68 
 
2.2.5.Vonkajšie schody 
Vonkajšie schody sa nachádzajú pred hlavným vchodom do domu a pri zadnom 
východe na dvor (z podstienku). Sú betónové, s povrchom z dlažby. Vybudované 
boli v roku 1993, vzhľadom na materiálové vyhotovenie uvažujem s celkovou 
predpokladanou životnosťou 60 rokov. 
 
ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Kategória:   10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) 
Bod:   10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby 
Kód KS:   2112 Miestne komunikácie 
 
Rozpočtový ukazovateľ za MJ:   385/30,1260 = 12,78 €/bm stupňa 
Počet merných jednotiek:   7*1,00+8*0,90 = 14,2 bm stupňa 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,209 (1Q2013) 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 1,00 
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TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným 
odhadom 

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

Vonkajšie schody 1993 20 40 60 33,33 66,67 
 
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
Názov Výpočet Hodnota [€] 
Východisková 
hodnota 

14,2 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 2,209 * 
1,00 400,88 

Technická hodnota 66,67 % z 400,88 € 267,27 
 
2.3. REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 

HODNOTY 
 

Názov Východisková 
hodnota [€] 

Technická hodnota 
[€] 

Rodinný dom súp. číslo 434 na parcele číslo 1023 
na Želiarskej ulici, orient. číslo 71 v obci Veľký 
Meder, kat. úz. Veľký Meder, okr. Dunajská 
Streda 

128 973,66 103 178,92 

Vonkajšie úpravy   
Prípojka vody 137,48 91,66 
Vodomerná šachta 1 797,38 1 198,31 
Prípojka kanalizácie 128,23 102,58 
Spevnené plochy 505,00 336,68 
Vonkajšie schody 400,88 267,27 

Celkom: 131 942,63 105 175,42 
 
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Analýza polohy nehnuteľnosti 
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Veľký Meder sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda. Situovaný 
je 20 km na JV od Dunajskej Stredy a 35 km na SZ od Komárna.  
Mesto je významným dopravným uzlom Žitného ostrova. Železničná trať, spájajúca 
Bratislavu a Komárno a cestná komunikácia č. 63 vedú cez mesto.  
Veľký Meder je taktiež agrárnym centrom dolného Žitného ostrova, s významným 
potravinárskym priemyslom a závodmi napájajúcimi sa na automobilový 
priemysel. Nachádzajú sa tu podniky stavebného priemyslu a stolárske závody. 
Najvýznamnejším hospodárskym odvetvím mesta turizmus, ktorého stredobodom 
je termálne kúpalisko. V meste je množstvo supermarketov (Billa, Lidl, Jednota), 
ale aj menšie obchody. Sú tu dve čerpacie stanice a návštevníci sa môžu zabaviť v 
centrách voľného času, v pohostinstvách a v zábavných podnikoch.  
Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v bočnej uličke na začiatku mesta. 
Okolitú zástavbu predstavujú najmä rodinné a bytové domy. Do centra mesta 
možno dôjsť z miesta alokácie do 15-20 minút. V danej lokalite neboli zistené 
konfliktné skupiny. 
 
Analýza využitia nehnuteľností 
Predmetný rodinný dom je určený na bývanie. Svojmu účelu slúži bez 
obmedzenia. Zmena účelu využitia je možná len v súlade s príslušnými 
ustanoveniami stavebného zákona.  
 
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä 
závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou 
Posudzovaná nehnuteľnosť je podľa  výpisu z listu vlastníctva č. 765 ku dňu 
ohodnotenia zaťažená ťarchami: 

� Záložné právo v prospech: CON AMICO IMMOBILE, s.r.o. so sídlom 
Jesenského 456/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 761 015, V-4955/11-
pol. v. z. 883/11 

� Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. Bratislava, Hlavná 32, Dunajská Streda, IČO: 35 937 874, 
na základe exekučného príkazu č. EX 346/2011 zo dňa 28.02.2013, 
Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor, Z-
1536/13-č. z. 236/13. 

 
Okrem toho je v časti „B“ – Vlastníci a iné oprávnené osoby v poznámke uvedené: 

� Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 1923/11 zo dňa 27.10.2011, 
Exekútorský úrad JUDr. Táňa Pačesová, Bratislava, P-1093/11-pol. v. z. 
927/11 

� P-401/13 – oznámenie o začatí výkonu záložného práva – 346/13. 
 
3.1. METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  
 
3.1.1.STAVBY  NA BÝVANIE 
Posudzovaný rodinný dom sa nachádza v obci Veľký Meder, kde je na trhu 
s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Vzhľadom na typ 
nehnuteľnosti a jej polohu, architektonické stvárnenie a kvalitu použitých 
stavebných materiálov, technický stav, miestne zistenia trhových hodnôt 
porovnateľných nehnuteľností s porovnaním podkladov súčasného realitného trhu 
a taktiež v súlade s použitou metodikou je vo výpočte uvažované s priemerným 
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koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,30. 
 
Dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite je v porovnaní s ponukou v rovnováhe 
(III). Rodinný dom je situovaný mimo hlavnej ulice a obchodného centra (II). 
Súčasný technický stav hodnotím ako nehnuteľnosť vyžadujúcu 
opravu/dokončenie (III). V bezprostrednom okolí prevládajú objekty na bývanie, 
šport a rekreáciu (I). Príslušenstvo nehnuteľnosti je bez vplyvu na jej cenu (III). 
Jedná sa o priemerný dom, s predzáhradkou a dvorom/záhradou (III). Ponuka 
pracovných príležitostí v dosahu dopravy je dostatočná, nezamestnanosť je do 
10% (II). Hustota obyvateľstva je priemerná (II). Orientácia hlavných miestností je 
čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná (III). Terén je rovinatý (I). Inžinierske siete 
pozostávajú z elektrickej prípojky, vodovodu, prípojky plynu, kanalizácie, telefónu 
(II). Mesto je dostupné železnicou a autobusom (III). Občiansku vybavenosť tvorí 
mestský úrad, banka, súd, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, 
kompletná sieť obchodov a základné služby (II). Vo vzdialenosti nad 1000m sa 
nachádza park s termálnym kúpaliskom (IV). Kvalita životného prostredia je 
ovplyvnená bežným hlukom a prašnosťou od dopravy (II). Možnosti  zmeny 
v zástavbe nie sú žiadne (III), možnosti rozšírenia nie je (V). Nehnuteľnosť je bez 
výnosu (V). Vzhľadom na technický stav považujem nehnuteľnosť za priemernú 
(III). 
 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy 
Trieda Výpočet Hodnota 
I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 
II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 
III. trieda Priemerný koeficient 0,300 
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,165 
V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300 - 0,270) 0,030 
 
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie 

Číslo Popis Trieda kPDI Váha 
vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 Trh s nehnuteľnosťami     
 dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,300 13 3,9000 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 
centru obce     

 
časti obce, mimo obchodného centra, hlavných 
ulíc a vybraných sídlisk II. 0,600 30 18,0000 

3 Súčasný technický stav nehnuteľností     
 nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0,300 8 2,4000 

4 Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti     

 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a 
pod. I. 0,900 7 6,3000 

5 Príslušenstvo nehnuteľnosti     
 bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0,300 6 1,8000 

6 Typ nehnuteľnosti     

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

III. 0,300 10 3,0000 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti     



22 
 

 

 
dostatočná ponuka pracovných možností v 
dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % II. 0,600 9 5,4000 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby     
 priemerná hustota obyvateľstva II. 0,600 6 3,6000 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým 
stranám     

 
orientácia hlavných miestností čiastočne 
vhodná a čiastočne nevhodná III. 0,300 5 1,5000 

10 Konfigurácia terénu     

 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o 
sklone do 5% I. 0,900 6 5,4000 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti 
stavby     

 
elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, 
kanalizácia, telefón, spoločná anténa II. 0,600 7 4,2000 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti     
 železnica a autobus III. 0,300 7 2,1000 

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

 
okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, 
stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, 
kompletná sieť obchodov a základné služby 

II. 0,600 10 6,0000 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí 
stavby     

 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 
1000 m IV. 0,165 8 1,3200 

15 Kvalita životného prostredia v 
bezprostrednom okolí stavby     

 bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0,600 9 5,4000 

16 Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, 
vplyv na nehnut.     

 bez zmeny III. 0,300 8 2,4000 
17 Možnosti ďalšieho rozšírenia     
 žiadna  možnosť rozšírenia V. 0,030 7 0,2100 

18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností     
 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0,030 4 0,1200 

19 Názor znalca     
 priemerná nehnuteľnosť III. 0,300 20 6,0000 

 Spolu   180 79,05 
 
VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
Názov Výpočet Hodnota 
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 79,05/ 180 0,439 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD =  
105 175,42 € * 0,439 46 172,01 € 

 
 
3.1.2.    POZEMKY 
 
3.1.2.1. Pozemky podľa LV č. 765 
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Veľký Meder. V 
katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 765 sú evidované ako zastavané 
plochy a nádvoria (parcela 1023 s výmerou 497m²) a záhrady (parcela 1024 
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s výmerou 110m²). Pozemky sú rovinaté, sú k nim vybudované IS: voda, elektrina, 
plyn, kanalizácia a prístupová komunikácia.  
V súlade s  použitým právnym predpisom (1.6.) časť E.3.1. stanovím všeobecnú 
hodnotu pre skupinu pozemkov vynásobením ich jednotkovej východiskovej 
hodnoty, výmery a koeficientu polohovej diferenciácie. Jednotková východisková 
hodnota pozemkov je podľa vyhlášky stanovená pre Veľký Meder 4,98 EUR/m². 
 

Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu 
výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 

1023 zastavaná plocha a 
nádvorie 497 497,00 1/1 497,00 

1024 záhrada 110 110,00 1/1 110,00 
Spolu výmera       607,00 
 
Obec:     Veľký Meder 
Východisková hodnota:  VHMJ = 4,98 €/m2 
 
Označenie a názov 

koeficientu Hodnotenie Hodnota koeficientu 

kS 
koeficient všeobecnej 

situácie 

4. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 
obyvateľov a časti rekreačných oblastí 1,10 

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 

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

1,00 

kP 
koeficient obchodnej 
a priemyselnej polohy 

3. obytná poloha 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry 
pozemku 

4. veľmi dobrá vybavenosť (napojenie na VIS, 
telefón) 1,50 

kZ 
koeficient 

povyšujúcich faktorov 

5. pozemky so zvýšeným záujmom o kúpu, ak to 
nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej 
hodnote 

3,00 

kR 
koeficient 

redukujúcich faktorov 

12. iné faktory (šírka pozemku, pozemky zastavané 
rodinným domom – žiadna možnosť rozšírenia) 0,80 

 
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV 
Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 
1,10*1,00*1,00*1,20*1,50*3,00*0,80 4,7520 

Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD =  
4,98 €/m2 * 4,7520 23,66 €/m2 

Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ =  
607,00 m2 * 23,66 €/m2 14 361,62 € 

 
VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 
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Názov 
Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti 

[€] 
parcela č. 1023 11 759,02 
parcela č. 1024 2 602,60 
Spolu 14 361,62 
 
 

III. ZÁVER 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu so 
súpisným číslom 434, postaveného na pozemku parc. číslo 1023 na Želiarskej 
ulici, orientačné číslo 71 (vrátane príslušenstva a zastavaného pozemku) 
a priľahlého pozemku parc. číslo 1024, oboje zapísané na výpise z listu vlastníctva 
č. 765 pre obec Veľký Meder, kat. územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda na 
účel dobrovoľnej dražby. 
 
Hlavné stavby:  
Názov ZP (m2) Počet podlaží 
Rodinný dom súp. číslo 434 na 
parcele číslo 1023 na Želiarskej 
ulici, orient. číslo 71 v obci Veľký 
Meder, kat. úz. Veľký Meder, okr. 
Dunajská Streda 

100,89 3 

 
Pozemky:  
Druh pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 
Pozemky podľa LV č.765 1023 497,00 
Pozemky podľa LV č.765 1024 110,00 
 
2. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená podľa vyhlášky MS SR číslo 
492/2004 Zb. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom 
jej najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 06.05.2013, ktorú by mala 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. 
 
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. 
 
Rekapitulácia : 
Stavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou:  46 172,01 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej 
diferenciácie. 
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Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie:  14 361,62 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej 
diferenciácie. 
 
3. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
Názov Všeobecná hodnota [€] 
Stavby  

Rodinný dom súp. číslo 434 na parcele číslo 1023 na Želiarskej 
ulici, orient. číslo 71 v obci Veľký Meder, kat. úz. Veľký Meder, okr. 
Dunajská Streda 

45 295,55 

Vonkajšie úpravy  
Prípojka vody 40,24 
Vodomerná šachta 526,06 
Prípojka kanalizácie 45,03 
Spevnené plochy 147,80 
Vonkajšie schody 117,33 

Spolu stavby 46 172,01 
Pozemky  

Pozemky podľa LV č.765 - parc. č. 1023  (497 m2) 11 759,02 
Pozemky podľa LV č.765 - parc. č. 1024  (110 m2) 2 602,60 

Spolu pozemky (607,00 m2) 14 361,62 
Spolu VŠH ku dňu 06.05.2013 60 533,63 

Zaokrúhlená VŠH spolu  60 500,00 
 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  60 500,00 € 
Slovom: Šestdesiattisícpäťsto Eur 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 10.05.2013 Ing. Jarmila Lešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


