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I. ÚVOD POSUDKU 
 

1.1. Úloha znalca podľa uznesenia štátneho orgánu alebo objednávky, číslo uznesenia: 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú zapísané na LV č. 1401 - čiastočný byt č. 14 v bytovom 

dome s. č. 461, parc. č. 873/26, vchod č. 1, 2. poschodie bez pozemku, k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres 

Poltár. 

 

Právny úkon: Organizovania dobrovoľnej dražby. 

 

1.2. Dátum vyžiadania posudku alebo dátum uznesenia, objednávky: 17.8.2018 

 

1.3. Dátum ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu 

 19.9.2018 

 

1.4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje 24.9.2018 

 

1.5. Podklady na vypracovanie posudku, ktoré sa delia na podklady dodané objednávateľom a  podklady 

získané znalcom: 

 

1.5.1. Podklady dodané objednávateľom: 

 

- Písomná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 17.8.2018 

 
- Protokol o obhliadke technického stavu domu, bytov a nebytových priestorov pri prevode vlastníctva bytového 

domu súpisné číslo 16 v Katarínskej Hute na parc. č. 873/26 v k. ú. Cinobaňa, vypracovala Ing. Anna 

Cifraničová Poltár, január 2008 - kópia  

 

1.5.2. Podklady získané znalcom: 

 

- Miestne šetrenie a vyhotovenie farebnej fotodokumentácie bytu a bytového domu s. č. 461 dňa 19.9.2018 

 

- Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1401 k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 20.9.2018 

 

- Informatívna kópia z mapy k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 20.9.2018 

 

1.6. Použitý právny predpis: 

 

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

 

1.7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 

 

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Vyhláška č. 107/2016 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2016, ktorou sa mení 

a dopĺňa 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 

 

Vyhláška MS SR č. 34/2009 Z. z. z 9. februára 2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov 

 

Vyhláška MS SR č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, ktorou sa mení 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 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/490/
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Vyhláška MS SR č. 605/2008 Z. z. zo 4. decembra 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 

Z. z. 

 

Vyhláška MS SR č. 565/2008 Z. z. z 27. novembra 2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky 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. 

 

Vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z. z 27. novembra 2008, ktorou sa mení 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 vyhlášky č. 500/2005 Z. z. 

 

Vyhláška MS SR č. 500/2005 Z. z. z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa 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 

 

Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR 12/2005-50 č. 19292/2004-53, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 

augusta 2005 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a o súčinnosti pri jej 

kontrole 

 

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z. z 23. augusta 2004 ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. z 23. augusta 2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu 

času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 

 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov – zákon 

237/2000 Z. z. 

 

STN 73 43 01 – Budovy na bývanie (06/1998) 

 

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 

 

1.8.Osobitné požiadavky objednávateľa: 

 

Objednávateľ znaleckého posudku nemal žiadne osobitné požiadavky. 

 

II. POSUDOK 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
 
- Stavba podľa stavebného zákona - „Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 

stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená zo zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným 

spojením sa rozumie: 

a.) spojenie pevným základom, 

b.) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, 

c.) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 

d.) pripojenie na siete a na zariadenia technického vybavenia územia, 

e.) umiestnenie pod zemou.“ 

 

a.) Výber použitej metódy: 

 

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

Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodov, že: 

- Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb nepoužijem výpočet podľa porovnávacej metódy, 

lebo pre použitie porovnávacej metódy nezískala súbor min. troch nehnuteľnosti (stavieb) a z toho dôvodu nie je 
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možnosť vykonať porovnanie na mernú jednotku (obostavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, 

dĺžka, ks a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu. Použitie 

porovnávacej metódy vyžaduje aplikovať porovnávanie ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob 

platby a pod.), polohové (miesto, lokalita, atraktivita), konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, 

podštandard, príslušenstvo a pod). Pre použitie porovnávacej metódy sa ďalej vyžadujú podklady, ktoré musia 

byť identifikované (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne ponuky realitných kancelárií) a 

zároveň je potrebné vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi 

predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho a pod). 

- Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb nepoužijem výpočet podľa kombinovanej metódy, 

lebo predmetom nie je výpočet výnosovej hodnoty – danom prípade nehnuteľnosti nie sú využívané formou 

prenájmu. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože byt nie je 

schopný dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. 

 

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov: 

Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb  ÚSI Žilinská univerzita v Žiline 2. vyd. - 2001. 

 

Definície pojmov 
 

Všeobecná hodnota (VŠH) 

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom 

ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 

súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i 

opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výsledkom stanovenia je 

všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

 

Východisková hodnota stavieb (VH) 

Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno hodnotenú stavbu nadobudnúť 

formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Technická hodnota (TH) 

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške 

opotrebovania. 

 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb 
Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb je nevyhnutnou súčasťou procesu ohodnotenia, pri ktorej 

sú zisťované objemové a technické parametre, technický stav, miera dokončenia a pod.  

Technická hodnota je následne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty metódou polohovej 

diferenciácie, prípadne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou. 

 

Východisková hodnota stavieb je stanovená na báze rozpočtových ukazovateľov podľa vzťahu 

 

VH = M . (RU . kCU . kV . kZP . kVP . kK . kM ) [€], 

 

kde: 

M – počet merných jednotiek, najčastejšie m
3
 obstavaného priestoru (budovy, haly), m

2
 zastavanej plochy 

(drobné stavby, ktoré tvoria príslušenstvo hlavných stavieb), m dĺžky (inžinierske siete), kus (špeciálne 

konštrukcie). 

RU – rozpočtový ukazovateľ. Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku 

porovnateľného objektu určená z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Použité sú 

rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-

7100-827-3).  

kCU – koeficient vyjadrujúci vývoj cien. Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a 

obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficienty sú určené 

pomocou verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok.  

kV – koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení 

porovnateľného a hodnoteného objektu. Určený je na báze cenových podielov jednotlivých konštrukcií a 

vybavení stavieb. 
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kZP – koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení 

závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnateľnej 

stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli. 

kVP – koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a 

vybavenia závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a 

porovnateľnej stavby. V zásade nie je použitý pri bytoch, kde je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli. 

kK – koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky. Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od použitého 

materiálu nosnej konštrukcie stavby. 

kM – koeficient vyjadrujúci územný vplyv. Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v danom 

mieste z dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia staveniska a pod. 

 

Technická hodnota je vypočítaná podľa vzťahu 

 

 [€] 

 
kde:  

TH – technická hodnota stavby [€], 

TS – technický stav stavby [%], 

VH – východisková hodnota stavby [€], 

 

Miera opotrebenia (O) stavieb je spravidla určená lineárnou metódou. 

Vek stavieb (V) je vypočítaný ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom 

nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Pri ohodnotení boli primárne použité údaje z kolaudačných 

rozhodnutí, sekundárne iné údaje (potvrdenia prípadne odborný odhad podľa konštrukčno-materiálového 

vyhotovenia stavieb). 

Životnosť stavby (Z) je pri ohodnotení uvažovaná ako celková predpokladaná životnosť stavby v rokoch pri 

bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného zániku. Životnosť stavby je určená s prihliadnutím na konštrukčno-

materiálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu. Použité boli v praxi 

overené životnosti stavieb 

 

Všeobecná hodnota stavieb 

 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa v znaleckej praxi sa používajú metódy 

Metóda porovnávania 

Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu) 

Metóda polohovej diferenciácie 

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty: 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie 

je možné, pretože byty nie sú schopné dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné 

vykonať kombináciu a porovnávacia metóda z dôvodu nedostatku podkladov pre aplikáciu porovnania. 

Metóda polohovej diferenciácie pre stavby vychádza zo základného vzťahu: 

 
VŠHS = TH * kPD [€] 

 
kde: 

TH – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

kPD – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou a všeobecnou 

hodnotou (na úrovni s DPH). 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli pre nehnuteľnosti použité metodické postupy obsiahnuté 

v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na 

lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. 

Použité priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. Následne je 

hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná 

hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu skupinu nehnuteľností s 

rovnakými parametrami. Pri objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu). 

 

VHTH TS
100
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b.)  Vlastnícke a evidenčné údaje, najmä identifikácia predmetu posúdenia podľa dokladu o vlastníctve, 

ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, s výnimkou dedičského konania: 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNO STÍ  

Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Poltár 

Obec: CINOBAŇA Dátum vyhotovenia  20.09.2018 

Katastrálne územie : Cinobaňa 

ČIASTOČNÝ  VÝPIS  Z LISTU VLASTNÍCTVA č.  1401 

ČASŤ  A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 

Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh. ch.n. Umiest. stavby 

461 873/26 9 bytový dom  1 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 461 nie je evidovaný na liste vlastníctva 

Legenda: 

Druh stavby 
 9 – Bytový dom 

Kód umiestnenia stavby 

 1 – Stavba postavená na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 

ČASŤ  B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Byt 

Vchod:  1 2. p. Byt č. 14 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4539 / 74396 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

14 Oláhová Alena r. Oláhová, Utekáč 884, Utekáč, PSČ 985 06, SR 

 Dátum narodenia: 04.04.1960 

   Spoluvlastnícky podiel :  1 / 1 

Poznámka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. 

EX 1050/2014/VL z 06.08.2015 (EÚ Rimavská Sobota - JUDr.Ing.Ján Gasper PhD. v prospech 

oprávnenéhu: Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu 54 v Zlatne, Zlatno 54, Zlatno) pod B14, na 

byt č.14 v 1/1-ine, vchod 1, 2p., v bytovom dome súp.č.16 na p.č.873/26, v podiele na spoloč. častiach a zar. 

v 4539/74396-inách - P 163/2015 - zapísané do KN 13.08.2015 - 1896/2015 

Poznámka Poznamenáva sa oznámenie o výkone záložného práva č.M 34/2018 z 3.09.2018 prostredníctvom 

FINLEGAL services s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava , IČO 46283421 formou dobrovoľnej dražby 

v súlade so zákonom č.527/2002 Z.z o dobrovoľných dražbách - P 149/2018 na byt č. 14 na 2.p. vo vchode č. 

1 v 1/1ine v bytovom dome č.s. 461 na p.č. 873/26 v podiele na spoločných priestoroch a zariadeniach 

v 4539/74396-inách - zapísané 06.09.2018 - 174/2018 

Titul nadobudnutia Uznesenie o dedičstve č.3D 148/2018-33 (Dnot.148/2018) z 6.8.2018 - Z 887/2018 - 165/2018 

Ostatní vlastníci a priestory nevyžiadané 

Legenda: 

 

ČASŤ  C: ŤARCHY 
Por.č.: 

 Zákonné záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 zák. NR SR 

č. 182/1993 Z.z. na všetky byty - Z 368/2010 - 80/2010 

 

Iné údaje: 

 Právo užívania pozemku parcela č.873/26 v prospech vlastníkov bytov - 48/2008 

 

Poznámka: 

    Bez zápisu. 

 
Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej  osoby sa 

týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 
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c.)  Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 

 

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením a vyhotovením fotodokumentácie bytového domu s. č. 461, 

vykonaná dňa 19.9.2018, za účasti vlastníčky bytu a znalkyni Ing. Judity Fazekašovej. 

 

Predmetom posúdenia je stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú zapísané na LV č. 1401 - 

čiastočný byt č. 14 v bytovom dome s. č. 461, parc. č. 873/26, vchod č. 1, 2. poschodie bez pozemku, k. ú. 

Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár. 

 

Vlastníctvo k ocenenej nehnuteľnosti je doložené listom vlastníctva č. 1401 - čiastočný, situovanie objektu je 

zobrazené na informatívnej kópii z mapy. 

 

d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 

dokumentácie so zisteným skutočným stavom: 

 

- Protokol o obhliadke technického stavu domu, bytov a nebytových priestorov pri prevode vlastníctva bytového 

domu súpisné číslo 16 v Katarínskej Hute na parc. č. 873/26 v k. ú. Cinobaňa, vypracovala Ing. Anna 

Cifraničová Poltár, január 2008 

 

Technický stav nehnuteľnosti bol zistený pri miestnom šetrení dňa 19.9.2018. Prvky dlhodobej životnosti 

a prvky krátkodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch. Bytový dom s. č. 461 je v dobrom stavebno-

technickom stave. Podlahová plocha bytu podľa LV je 45,39 m
2
, ktorá bola použitá aj v ohodnotení. Vlastníčka 

byt nadobudla dedením. 

 

Technická životnosť stavby za podmienok normálnej hospodárskej starostlivosti je obdobie, v ktorom stavba po 

odovzdaní do užívania zabezpečuje bez podstatnejších technických, statických, bezpečnostných a hygienických 

chýb svoje technické funkcie. Podstatný vplyv, ktorý ovplyvňuje technickú životnosť je aj prostredie, v ktorom je 

objekt vybudovaný. 

Technickou starostlivosťou môžeme ovplyvniť len účinky pôsobenia prostredia, ktoré sú: 

prirodzené klimatické účinky vyvolané priamo prírodou a jej vplyvmi a podmienkami, ako sú napr. rýchlosť 

a tlak vetra, dážď, jeho intenzita a celkové množstvo zrážok, sneh a jeho množstvo, striedanie teplôt a veľké 

rozdiely medzi ich dennými minimálnymi a maximálnymi hodnotami a ich celkové ročné rozdiely, nadmorská 

výška, intenzita slnečného žiarenia a množstvo ultrafialových lúčov atď. 

 

Prvky dlhodobej životnosti (PDŽ)– sem patria prvky, ktoré sú nevyhnutné pre podstatu a bezpečnosť samotnej 

exploatácie objektu: základy, nosné steny, (vertikálne nosné prvky), stropy (horizontálne nosné prvky), schody, 

krov (zastrešenie). 

Prvky krátkodobej životnosti (PKŽ) – sem patria prvky, ktorých životnosť je nižšia, ako životnosť PDŽ, pričom 

je prirodzené, že tieto prvky sú počas celkovej existencie (životnosti) stavebného objektu obnovované: omietky, 

krytina, okná, dvere, podlahové konštrukcie, prípadne izolačné konštrukcie, nenosné konštrukčné prvky, 

inštalácie atď. 

Vek stavby 

Vek stavieb pre účel ohodnotenia sa počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie. V prípade, keď došlo k užívaniu skôr, odpočíta sa vek stavby tak, že od roku, ku ktorému sa 

ocenenie vykonáva, sa odčíta rok, v ktorom sa stavba začala užívať. 

Podľa Protokolu o obhliadke technického stavu domu, bytov a nebytových priestorov pri prevode vlastníctva 

bytového domu súpisné číslo 16 v Katarínskej Hute na parc. č. 873/26 v k. ú. Cinobaňa, ktorú vypracovala Ing. 

Anna Cifraničová v Poltári - bytový dom bol daný do užívania v roku 1955 - vek bytového domu 2018 - 

1955=63 rokov. 

 

e.) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 

nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom: 

 

Právna dokumentácia – predložená právna dokumentácia nehnuteľnosti zodpovedá skutočnosti. 

 

Vlastníctvo k ocenenej nehnuteľnosti je doložené listom vlastníctva č. 1401 - čiastočný, situovanie objektu je 

zobrazené na informatívnej kópii z mapy. 
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- Bytový dom je zapísaný na liste vlastníctva č. 1401 - čiastočný k. ú. Cinobaňa ako bytový dom súp. č. 461, 

objekt je zobrazený na informatívnej kópii z mapy na pozemku parc. č. 873/26 v k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, 

okres Poltár v pôdorysnom tvare, ktorý je zhodný s pôdorysným tvarom stavby, aký som zistila pri obhliadke. 

 

- Titul nadobudnutia - Uznesenie o dedičstve č.3D 148/2018-33 (Dnot.148/2018) z 6.8.2018 - Z 887/2018 - 

165/2018. 

 

f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: stavby, ktoré sa 

nezapisujú do katastra nehnuteľnosti, musia byť identifikované parcelným číslom pozemku na ktorom sú 

postavené: 

 

STAVBY 

Byt č. 14 v bytovom dome s. č. 461, vchod 1, 2. poschodie, parc. č. 873/26, k. ú. Cinobaňa 

 

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

 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

 

a.) VÝPOČET VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 
 
Východisková hodnota 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 nehnuteľností je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 

zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

 

2.1 BYTY 
 

2.1.1 Bytový dom s. č. 461 na pozemku parc. č. 873/26 k. ú. Cinobaňa  

 
Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným 

vstupom z verejnej komunikácie. 

 
ZATRIEDENIE STAVBY 
 

JKSO: 803 4 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukč. sústavami inými než panelovými 

ŠKS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 
 

Určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva: 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva, 

v ktorom sa byt nachádza. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu vlastníka je určená ako podiel podlahovej plochy 

bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 

 

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na 

spoločné užívanie - základy domu, chodby, obvodové múry, strecha, priečelia, vchody, schodištia, výťahové 

šachty, strojovne výťahu, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 

 

Spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, 

najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, rozvody STA a káblovej siete, bleskozvody so zemničmi, 

komín, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú 

umiestnené mimo domu, a slúžia výlučne tomuto bytovému domu. 

 

Spoločnými časťami a príslušenstvom domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu sú stavby a porasty, ktoré 

sa nachádzajú na priľahlých pozemkoch najmä prístrešky na smeti a pod. 

 

Rok výstavby bytového domu:   1955 
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Popis bytového domu: 
Umiestnenie stavby: Jedná sa o byt číslo 14 vo vchode č. 1 na 2. poschodí v murovanom bytovom dome súp. č. 

461, k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár, postavená na parcele č. 873/26 v intraviláne obce Cinobaňa 

časť Katarínska Huta. Objekt má tri obytné podlažia a jedno technické podlažie (I.P.P.), kde sú miestnosti 

technického vybavenia, spoločné chodby, pivničné boxy. Stavba je osadená na bežných základových 

konštrukciách. Zvislý nosný systém je murovaný z tehál. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové. 

Schodisko je železobetónové monolitické s povrchom z terazza. Strešnú konštrukciu tvorí šikmá strecha, so 

škridlovou krytinou. Vnútorná úprava povrchov je z vápenných omietok hladkých. Keramické obklady 

v bytovom dome nie sú zrealizované. Vonkajšia povrchová úprava – na báze umelých látok. Vstupné dvere sú 

drevené presklené, okná v spoločných priestoroch drevené, vnútorné dvere sú hladké plné. Podlahy v spoločných 

miestnostiach sú betónové s nášľapnou vrstvou z cementového poteru, vo vstupnom priestore je keramická 

dlažba. Vykurovanie bytového domu je centrálne. Inštalačné rozvody sú bežného štandardu vedené vo zvislých 

inštalačných šachtách. TÚV z centrálneho zdroja, stúpačky a ležatý rozvod vody sú vyhotovené 

z pozinkovaného oceľového potrubia. Odkanalizovanie jednotlivých bytov a odvádzanie dažďovej vody je do 

verejnej kanalizačnej siete. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom je napojený na 

všetky inžinierske siete. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi.  

 

2.1.1 Byt č. 14, s. č. 461, vchod 1, 2. poschodie na parc. č. 873826, k. ú. Cinobaňa 
 

Popis a rozsah vlastníctva bytu: Byt pozostáva z dvoch obytných miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie 

kuchyňa, kúpeľňa s WC. Vybavenie bytu je všetko jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody ústredného 

kúrenia, elektroinštalácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzavieracích 

ventilov, ako aj poštová schránka, zvonček. Vlastníctvo je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do 

príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne, hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej 

a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. 

 

Popis bytu: Dvojizbový byt sa nachádza na 2. poschodí (II.N.P.) murovaného bytového domu. Úpravy 

vnútorných povrchov sú hladké omietky stien a stropov, keramický obklad v byte nie je realizovaný, vedľa 

kuchynskej linky sa nachádza tapeta. Výplne otvorov - okná sú plastové, dvere drevené hladké a zasklené 

v oceľových zárubniach, vchodové dvere sú bezpečnostné. Povrchy podláh – v izbách sú drevené parkety, 

v kuchyni PVC, v predsieni a v kúpeľni je keramická dlažba. Vykurovanie je teplovodné, radiátory oceľové 

článkové. Elektroinštalácia je svetelná. Vnútorný vodovod - oceľové rozvody studenej a teplej vody 

z centrálneho zdroja, vnútorná kanalizácia - plastová, od všetkých zariaďovacích predmetov, ohrev teplej vody 

z centrálnej kotolne.  

 

Vybavenie bytu: V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, batéria obyčajná a WC misa kombi. V kuchyni 

kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom a obyčajnou batériou. 

 

Koeficient cenovej úrovne kcu = 2,435 - JKSO a KS 800 – aktuálne indexy cien stavebných prác 2. štvrťrok 

2018 -  pre 4Q /96 – spracovaných pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie 

stavieb. 

 

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE 
 

Predpokladaná základná životnosť stavieb je doba, ktorá uplynie od vzniku stavby do jej schátrania. 

V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb životnosť zatepleného bytového domu 

určujem celkovú predpokladanú životnosť na 100 rokov. 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA 
 

Názov miestnosti a výpočet Podlahová plocha [m
2
] 

predsieň 2,95 2,95 

kúpeľňa +WC 2,36 2,36 

kuchyňa 8,58 8,58 

izba 14,18 14,18 

izba 14,18 14,18 

Výmera bytu bez pivnice 42,25 
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pivnica 3,14 3,14 

Vypočítaná podlahová plocha 45,39 
 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 
 

Rozpočtový ukazovateľ:  RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m2 

Koeficient konštrukcie:  kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov) 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 2,435 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

Počet izieb: 2 
 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 
 

Číslo Názov 
Cenový podiel 

RU [%] cpi 
Koef. štand. 

ksi 
Úprava podielu 

cpi * ksi 
Cenový podiel hodnotenej 

stavby [%] 

 Spoločné priestory     

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 5,11 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 18,43 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 8,18 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 3,07 

5 Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,10 5,50 5,62 

6 Krytina strechy 2,00 1,60 3,20 3,27 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,30 1,30 1,33 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,00 3,00 3,07 

9 Úpravy vnútorných povrchov 2,00 1,00 2,00 2,04 

10 Vnútorné keramické obklady 0,50 0,00 0,00 0,00 

11 Dvere 0,50 1,00 0,50 0,51 

12 Okná 5,00 1,30 6,50 6,64 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,51 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,55 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 2,04 

16 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,02 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,04 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 2,04 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,02 

20 Výťahy 2,00 0,00 0,00 0,00 

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,04 

 Zariadenie bytu     

22 Úpravy vnútorných povrchov 4,00 0,90 3,60 3,68 

23 Vnútorné keramické obklady 1,00 0,00 0,00 0,00 

24 Dvere 2,00 1,00 2,00 2,04 

25 Povrchy podláh 2,50 1,00 2,50 2,55 

26 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 2,55 

27 Elektroinštalácia 3,00 1,00 3,00 3,07 

28 Vnútorný vodovod 1,00 1,00 1,00 1,02 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 1,00 1,00 1,02 

30 Vnútorný plynovod 0,50 1,00 0,50 0,51 

31 Ohrev teplej vody 2,00 0,00 0,00 0,00 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 2,00 2,04 

33 Vnútorné hygienické 

zariadenie vrátane WC 4,00 1,00 4,00 4,09 
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34 Bytové jadro bez rozvodov  4,00 1,00 4,00 4,09 

35 Ostatné 2,50 1,10 2,75 2,81 

 Spolu 100,00  97,85 100,00 
 

Koeficient vplyvu vybavenosti:  kV = 97,85 / 100 = 0,9785 

Východisková hodnota na MJ:  VH = RU * kCU * kK * kV * kM [€/m2] 

 VH = 325,30 €/m2 * 2,435 * 0,939 * 0,9785 * 0,95 

 VH = 691,41 €/m2 
 

TECHNICKÝ STAV 
 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 
 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 
Byt č. 14, s. č. 461, vchod 1, 2. 

poschodie na parc. č. 873826, k. ú. 

Cinobaňa 
1955 63 37 100 63,00 37,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 691,41 €/m2 * 45,39m2 31 383,10 

Technická hodnota 37,00% z 31 383,10 € 11 611,75 

 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 
 

Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľnosti a stavieb, ktorá je znaleckým 

odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu hodnotenia, ktoré 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. 

Objektivizácia je znalecké stanovenie všeobecnej hodnoty majetku zohľadňujúce technický stav, vplyv trhu, 

ekonomické vplyvy a iné špecifické faktory. 

 

3.1 STAVBY 
 

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 
 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 
 

a.) Analýza polohy nehnuteľnosti: 
 

Ohodnocovaná nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1401 stavby – bytový dom s. č. 461 na parc. č. 873/26 

s príslušenstvom sa nachádza v k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa, okres Poltár v svahovitom teréne. V blízkosti 

bytového domu sa nachádzajú bytové domy so štandardným vybavením.  

Obec Cinobaňa leží v doline Cinobanského potoka a jeho pravostranného prítoku vo veporskej časti 

Slovenského Rudohoria. Z doliny sa dostaneme na hrebeň vrchu Strieborná, z ktorého je nádherný výhľad na 

okolie. Cez Hrnčiarky sa poľnou cestou dá prejsť na Látky, Hriňovú, Bykovo, Detviansku Hutu a na Žihľavu. 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1279 ako Villa Suine. Postupne sa názov menil na Sciuina až do dnešnej 

podoby Cinobaňa (1920); maďarsky Szinóbánya. Obec vznikla ako banská osada, ktorá patrila od polovice 14. 

storočia hradnému panstvu Šomoška. V roku 1554-94 ju okupovali Turci, od 17. storočia bola tretina usadlostí 

vyčlenená Divínskemu, od roku 1738 Haličskému panstvu. Do polovice 19. storočia prevládalo 

poľnohospodárstvo a výroba dreveného náradia. K obci Cinobaňa patria aj časti: Katarínska Huta, Turičky, 

osada Hrnčiarky a Žihľava.V osade Katarínska Huta postavili v roku 1836 Kuchyňkovci skláreň, ktorú v roku 

1854 prevzal Ján Kožuch. Vyrábalo sa tu tabuľové a brúsené sklo. Ján Kožuch tu v roku 1847 založil železiareň, 

ktorú v roku 1854 prevzali Kuchyňkovci. V súčasnosti obce sa nachádza predajňa potravinárskeho tovaru, 

pohostinské odbytové stredisko, predajňa nepotravinárskeho tovaru, zariadenie pre údržbu a opravu motorových 

vozidiel, knižnica, pošta, káblová televízia, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na 

ČOV, rozvodná sieť plynu, lekárne a výdajne liekov, samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, 
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samostatná ambulancia praktického lekára stomatológa, komunálny odpad, využívaný komunálny odpad, 

zneškodňovaný komunálny odpad, vlaková zastávka, základná škola, materská škola. Počet obyvateľov 

v súčasnosti spolu 2362.  

Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku 
dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe 

Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce 
časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská 

Súčasný technický stav bytu a bytového domu 
nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu 

Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu 
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 

Príslušenstvo bytového domu 
práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle 

Vybavenosť a príslušenstvo bytu 
byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  vybavením 

Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti  
pracovné možnosti mimo miesto, nezamestnanosť nad 20 % 

Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku 
vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov 

Orientácia obytných miestností k svetovým stranám 
orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ - JV 

Umiestnenie bytu v bytovom dome 
byt v stredovej sekcii na 2-6 NP 

Počet bytov vo vchode - v bloku 
počet bytov vo vchode: do 20 bytov 

Doprava v okolí bytového domu 
železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút 

Občianska vybavenosť v okolí bytového domu 
žiadna 

Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m 

Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu 
tiché prostredie - bez poškodenia ovzdušia, vodných tokov 

Názor znalca 
podľa môjho názoru rodinný dom s príslušenstvom je priemerná nehnuteľnosť 

 

b.) Analýza využitia nehnuteľnosti: 
 

Ohodnocovanou nehnuteľnosťou je byt v bytovom dome s príslušenstvom, ktorý v čase obhliadky neslúži na 

bývanie, ale iné využitie nehnuteľnosti v danej lokalite nie je reálne. 
 

c.) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti 

a práva spojené s nehnuteľnosťou: 
 

V danej lokalite neboli zistené riziká ani závady, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti. Prístup 

k nehnuteľnosti z miestnej komunikácie nie je ničím obmedzený. 
 

d.)  METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

Všeobecná hodnota rodinného domu vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: 

 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie, ktorý je stanovený v súlade s použitou metodikou – tab. č. 7 

bytové budovy a obce majú hodnotou 0,20 – 0,30. V prípade ak ide o samostatnú obec, ktorá tvorí obytnú časť 

mesta, alebo oblasť so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností, je možné priemerný koeficient predajnosti 

zvýšiť max. o hodnotu 0,15 oproti pôvodnému koeficientu prislúchajúcemu pôvodnému zaradeniu. Vzhľadom 

na to, že bytový dom sa nachádza v zastavanom území obce Cinobaňa časť Katarínska huta, ďalej vzhľadom na 

typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo 

výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie hodnotou 0,3 
 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,3 
 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,300 + 0,600) 0,900 
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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 bytmi v danej lokalite- sídlisku     

 dopyt v porovnaní s ponukou  je v rovnováhe III. 0,300 10 3,00 

2 Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce     

 časti obce vhodné k bývaniu, bežné sídliská III. 0,300 30 9,00 

3 Súčasný technický stav bytu a bytového domu     

 nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu II. 0,600 7 4,20 

4 Prevládajúca zástavba  v bezprostr. okolí  byt. domu     

 
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia 

(ihriská, parkoviská a pod.) II. 0,600 5 3,00 

5 Príslušenstvo bytového domu     

 práčovňa a sušiareň alebo kočikáreň a miestnosť pre bicykle IV. 0,165 6 0,99 

6 Vybavenosť a príslušenstvo bytu     

 byt bez vykonaných rekonštrukcií s typovým  vybavením IV. 0,165 10 1,65 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti      

 pracovné možnosti mimo miesto, nezamestnanosť nad 20 % V. 0,030 8 0,24 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku     

 vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov III. 0,300 6 1,80 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám     

 orientácia obytných miestností nad 65 %  JZ - JV II. 0,600 5 3,00 

10 Umiestnenie bytu v bytovom dome     

 byt v stredovej sekcii na 2-6 NP I. 0,900 9 8,10 

11 Počet bytov vo vchode - v bloku     

 počet bytov vo vchode: do 20 bytov III. 0,300 7 2,10 

12 Doprava v okolí bytového domu     

 železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút II. 0,600 7 4,20 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu     

 žiadna V. 0,030 6 0,18 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu     

 les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0,300 4 1,20 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu     

 tiché prostredie - bez poškodenia ovzdušia, vodných tokov I. 0,900 5 4,50 

16 Názor znalca     

 priemerný byt III. 0,300 20 6,00 

 Spolu   145 53,16 
 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 53,16/ 145 0,367 

Všeobecná hodnota VŠHB = TH * kPD = 11 611,75 € * 0,367 4 261,51 € 
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III. ZÁVER 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 
Hlavné stavby:  
 

Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaží 
Byt č. 14, s. č. 461, vchod 1, 2. poschodie na parc. č. 

873826, k. ú. Cinobaňa    0,00 45,39 1 

 
Pozemky:  
 

Druh pozemku Číslo parcely Výmera (m2) 

 

2. OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - bytu č. 14 v bytom dome s. č. 461 vo 

vchode č. 1 na 2. poschodí na parc. č. 873/26 s príslušenstvom bez pozemku v ZÚO obce Cinobaňa, k.ú. 

Cinobaňa. Všeobecná hodnota bola stanovená podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku, ktorá je znaleckým odhadom jeho najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 19.9.2018, ktorú by tento 

byt mal dosiahnuť na trhu nehnuteľností v podmienkach voľnej súťaže na úrovni s DPH, pri poctivom predaji 

keď kupujúci a predávajúci budú konať patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie 

je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. V danom čase, mieste, pre stanovenie všeobecnej hodnoty 

nehnuteľnosti je použitá metóda polohovej diferenciácie. Znalecký posudok je vypracovaný na základe 

získaných podkladov, po dodaní ďalších podkladov je možné vypracovať doplnenie znaleckého posudku. 

 

3. VŠEOBECNÁ HODNOTA 
 

Rekapitulácia: 
Stavby: 
Všeobecná hodnota poloh. difer. (byty a nebyt. priestory):  4 261,51 € 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
 

4. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

Byt č. 14, s. č. 461, vchod 1, 2. poschodie na parc. č. 873826, k. ú. Cinobaňa 4 261,51 

Spolu VŠH  4 261,51 

Zaokrúhlená VŠH spolu  4 260,00 

 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  4 260,00 € 
Slovom: Štyritisícdvestošestdesiat Eur 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Ing. Judita Fazekašová 

 znalkyňa v odbore stavebníctvo 

V Lučenci, dňa: 24.9.2018 odvetvie pozemné stavby 

 odhad hodnoty nehnuteľnosti 

 poruchy stavieb  
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IV. PRÍLOHY 
 

1 - Písomná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 17.8.2018 -1*A4 

 

2 - Čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1401 k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 20.9.2018 

 -2*A4 

 

3 - Informatívna kópia z mapy k.ú. Cinobaňa vytvorené cez katastrálny portál dňa 20.9.2018 -1*A4 

 

4 - Protokol o obhliadke technického stavu domu, bytov a nebytových priestorov pri prevode vlastníctva 

bytového domu súpisné číslo 16 v Katarínskej Hute na parc. č. 873/26 v k. ú. Cinobaňa, vypracovala Ing. Anna 

Cifraničová Poltár, január 2008 -9*A4 

 

5 - Farebná fotodokumentácia bytu bytového domu zo dňa 19.9.2018 -1*A4 

 

 

SPOLU: 14*A4 
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Bytový dom, s. č. 461 a byt č. 14, parc. č. 873/26 k. ú. Cinobaňa, obec Cinobaňa 

 

 
pohľady na bytový dom 

 

 
vchod do bytového domu a chodba na 2. poschodí 

 

 
bezpečnostné vchodové dvere do bytu, predsieň a plastové okná v byte 

 

  
izby v byte a kúpeľňa 

 

 
vybavenie kuchyne 
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